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BALANS PER 31 DECEMBER 1990

AKTIVA
Inventaria
Voorraden
Te ontvangen posten
Geldmiddelen

1990 1989
1.815,00 1.800,00

pm pm
0 0

10.978,16 16.449,58

12,793,16 18.249,58

PASSIVA
Vrije Reserve
Voorui tontvangen Contribufcie
Te betalen Posten

1990 1989
11 .436,87 11 .962,67

350,00 4.950,00
1.006,29 1.336,91

12.793,16 18.249,58

BLADN]

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1990

LASTEN
Drukkosten Up kenner
ferzen€ko s ten
Redaktiekosten
Bes tuurskos ten
HCC-dagen
Afschrijving Inventarls
Sysopkos ten
Ep poo- P rogra nimer

1 990
4 666,28
1.118,79

436,95
626,35

1 .591 ,54
1 . 200 , 00
2 340,00

0

1t .97^,91

1989
1 0. 400,89

0

371 ,74
858, 50

0
2.504,00
1 050,35

§05, §6

16.090,54

BATEN 1990 1989
Contributies 2 . 770,00 8.550 ,00
Verkoop Losse Up kenner 5,00 8 , 00
Bi jeenkomsten 195,00 95,00
ferkoop Gs#» iiO Manuals 67, 50 0

XT-Bios/PC Fix 295,00 0
SID 65,00 0
PC-XT 850,00 0
Ep-Progpammer 85 , 00 275,00
DOS-65 359,00 0
Adviertentieopbrengsten 150,00 i
Rente Bank en Giro 494,58 443,72

5.336,08 9.371 ,72
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AigMimn

Redacttoneel

Op het mommat^^M iiAif^ k de winter e<M
losgebroken. Overal ligt ijs en gisteren moest ik mijn

belofte van drie jaar geleden waarmaken om bij

sneeiiw^ dte voor de Idnderen fe gtaal ^mpm.
Kortom, eigenlijk is het tijd om me over te geven aan
wat ijs- en sneeuwpret. Als u dit leest kan het na-

Oiii^k allemaal al weer anders zijn, of zoak 1^
spreekwocwrd Imdt^ het kan vriessenm 1mkm domr
en.

0oed, behalve op het schaats- en sneeuwfront ge-

benren er momenteel ook een heleboel zaken op het

gebied van computers. Vooral binnen de KGN is er

een heleboel beweging. In de eerste plaats is er na-

tuurlijk het KGN-68k MINIX project. Voor dit pro-

ject is een projectgroep gevormd waarvan ik de
secretaris ben. Dat heeft enerzijds het voordeel dat

ik de zaken uit de eerste hand weet en het hele pro-

ject met publicaties in de juF Kenner kan begeleiden.

Anderzijds houdt dit natuurlijk ook het risico in dat

het blad een te eenzijdige vulling krijgt. Mocht het

die kant uitgaan, dan wil ik graag dat u aan de (tele-

foon-) bel trekt; het blad hoort namelijk een zo goed
mogelijke afspiegeling te zijn van wat er binnen de
club leeft en het is met name de taak van de redac-

teur hier zo goed mogelijk voor te zorgen. Uiteraard

moet het KGN-68k project wel in het blad voorko-

mm, Ml5t is tenslotte een vrij belangrijke activiteit

waar drie bestuursleden en een vijftal andere cluble-

den zeer actief mee bezig zijn. Het verslag van de
projectgroep met daarin de stand van zaken staat in

de2!@/iP Kenner.

Een andere zaak die sinds november is gaan spelen^mitMsmm ontwikMo^ in DOS-65. De vort-

ge keer heb ik een oproep geplaatst om te achterha-

len of er belangsteUing bestaat voor nieuwe
ont^itt^Hfigcm en een uitbreiding in de vorm van
DOS-65 versie 3. Op deze oproep heb ik zeker tien

reacties gekregen. Het blijkt dus dat DOS-65 nog
steed^t it^&p in de belangslding sfcaat Brhe^^
zelfs iemand aangemeld die de rol van DOS-65
coordinator op zich wil nemen en die ten aanzien

van DOS-6S versie 3 een zeer actieve rol wil gaan
spelen. Hij heeft zelfs al aangegeven dat hij wil on-

derzoeken of er toch niet op de een of andere ma-
nier era 1 W^e VLAM^imm mt^Mi^ fam
worden inclusief een printontwerp. Tenslotte kun je

tegenwoordig met een SIP of SIM op eenvoudige

wij^ iets dergelijks opz^ten. Vannit het bestuur zal

M projea waaiicl^nip^ ck* docnr mMd rm

opzetten van een projectgroep opgestart gaan wor-
den. We willen in overleg met Jan Derksen als ver-

antWQordeUjk bestuursUd en de eventuele nieuwe
©GINSS coordinator onderzoeken hoe we dit het be-

ste op kunnen gaan zetten. Vervolgens zal er waar-
schijnhjk een vergadering belegd worden waarvoor
ife Mensen cBe actfef met DOS«i| tersie 3 aan de
gang willen gaan uitgenodigd zuUenlf^i» lli^
gens kan dan ook deze projectgroep van start pmib
Zelf de£d^ fit d^t we in de loop van maart of aprS
duidelijkheid hebben over hoe, wat en wanneer dit

allemaal gaat gebeuren. E6n ding is echter zeer dui-

is nog steeds springlevend en geniet

binneiA deKGN een wanne belang$tellng.

Goed, zoals uit het bovenstaande blijkt, zit er in de
KGN zeer veel bewepff« IBr "i^te wfeer een aantal

activiteiten plaats, de bijeenkomsten worden weer
redelijk tot goed bezocht en het ledental begint ook
we^ licht te stijgen. Dat iHemaal lek^en dat
we waarschijnlijk door het dal heen zijn en dat we
op de goede weg zijn. Ook wat betreft de kopij-si-

tuatie staat het er tatnelgk goed voor. In de eerste

plaats krijg ik steeds meer bijdragen in de vorm van
programma's en artikelen, in de tweede plaats leve-

ren ook de proje^fiiil ^ We onderhanden hebben
voldoende stof tot schrijven. Dit houdt in dat we de
laatste maanden ons vooral moeten buigen over de
vra^ «Wat laten we eruit*' ftl i^^stelling tot^
vraag "Wat moeten we nu weer in het blad zetten".

Dit betekent natuurhjk niet dat ik liever geen kopij

meer krijg. Xnte^oMi! Iteins^ii^^l^i^
hoe meer mogelijkheden we hebben een gevarieerd

blad samen te stellen. Verder geldt natuurlijk als

vanouds dat alles mi ^efeverd wordt In prfaiiipe

geplaatst wordt. Het kan alleen wel eens wat langer

duren. Mochten we echt veel te veel kopij krijgen,

dan kui^Qii^ "P^ aliji nc^ met de frnwek^^fm^m
overleggen of we het blad dikker zullen piig iaaken
of dat we een zesde nummer uit gaan geven.

Tenslotte wens ik alle leden en de m&nm. lezers na-

tuurlijk heel veel plezier toe bij hun computerhobby.
Mocht u eens persoonlijk met mij of een van de an-

dere bestuursleden van gedachten vAOm ^l^elen,
dan kunt u ons bereiken via de telefoonnummers die

in het blad staan, het Bulletin Board The Ultimate

of ontmoeleii cq^Mmvm de Mj^nkc^tM.

Gen van Opbroek
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Uitniidiging voor de clubbijeenkonist

L@kaiie: gebouw 't Kruispunt

Slachthuisstraat 22

tel: 040-857527

Thema: Netwerken

Entreeprijsrfl.

Routebeschnjiiiig

TRUHt
Geldrop is ieder half uur bereikbaar per trein (stop-

treia Eiadhoven-Weert). Vaauit het station rechts

aMyyeK, de ParaOelweg, dan tweede straat Unks, de

Laafstraat. Aan het einde daarvan rechts afslaan en

dure€t daarna weer linksaf, de Laan der vier

Heemsl^der^. Op de hoek viii ^of^e straat

links, de Slachtiiiiisstraat, vindt u het gebonw 't

Kruispunt.

9:30 Zaal open met kofSe

10:15 Opening

"^trntSmdht Op liet moment van het ter

perse gaan van dit nummer was het onder-

werp, noch de spreker nog niet bekend.

2Se hetBBS voor hdt laaMI^ i^enii^.

11:30 Stand van zaken t.a.v. het project KGN-
^k; gelegenheid voor het stellen van vra-

gen aan en mm. ^^ItatA Mt
vertegenwoordig^: i@]p^lSi|piif

«

12:00 Forum en markt

12:15 Lunchpauze

Aansluitend het informele gedeelte met de mogelijk-

heid om andermans systemen te bewonderen en Pu-

blic Domain software uit te i^n^Nt 17 m
sys^mzgnutoaard1^hi^^w^i^.

17:00 Sluiting

APTO:

Vanaf 's Hertogenbosch of Breda naar autoweg

Eindhoven-Venlo. De eerste afslag na Eindhoven is

Geldrop. Ga richting Geldrop, dan komt u vanzeK

op de Laan der vier Heemskinderen, dit is nlk

verplichte afslag naar rechts. 2A^ verder boven.

Vanaf Eindhoven door het centrum van Geldrop

richting Heeze. Na winkelstraat en daarna het

ziekenhuis aan de rechterzijde de eerste straat links

bij de stoplichten. Dit is ^^s^Lmm^ "Am Heemskin*

Let op:

Het is ten strengste verboden illegale kopieen van

software te verspreiden. Aan personen die deze re-

gel overtreden zal de verdere toegang tot de bijeen-

komst ontzegd worden. Breng verder alleen software

mee die u legaal in uw bezit heeft. Het bestuur aan-

rn^dt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevol-

gen van het in bezit bebben van iUeple software.

GELDROP

Deft? Kenner, no. 70 (februari '91) 5



Algiiiieeii

alleen em (goedgekeurd) mod^ ben |e er niet...

Alweer een drietal kwartalen tenig verseheeii cr in

mijn computerwereld een modem. Zo'n ding dat je

tussen je telefoon-aansluiting en je PC kuat knopen^
zodat jt eia tm^ ecu andere PC fciait oonfiimiiisiee^

ren. Op het eerste gezicht niets bijzonders, want ie-

dereen doet dat al jaren. Ik loop misscliieii zel£s wel

Dat modem leek een serieus ding. Er zit bijvoor-

beeld een blauw stickertje op van het Mysterie van
Rijks-wat-er-staat. Ik heb begrepen dat je zondiiar

zo'n stickertje zonder meer kans loopt op levenslan-

ge gevangenisstraf, en als je als handelaar het in je

hoofd haalt om modems zonder zo'n stick^^ ^
verkopen, kun je ter plekke zonder voorafgaand pro-

ces ge-executeerd worden, net als de files trouwens
dk je laet zo^m^Dd^1^

Het is niet alleen een serieus modem vanwege dat

stiokeitje. Met apparaat beheerst vrijwel alle gang-
bare snelhcden tussen 75 baud en de al zowat illega-

le 120 km/h en stampt op verzoek de data nog met
een factor twee in elkaar. NMP5 heet dat geloof ik.

Verder neemt het ook nog vanzelf de telefoon op in

AA-mode. (Fijn dat het modem van de drank af is:

aan verzopen files heb ik ook niks). Tenslotte was
het een modem van degelijk vaderlands en hoog-
staand fabrikaat. Wat wil je nog meer...

Met btdletin boards bellen bijvoorbeeld, Om te be-
ginnen met het bulletin board van dit clubje.

ATDT053-303902 tikte ik in in PROCOMM. Wat
dacht je? In gesprek natuurUjk. Onze sysop feeeft

zo'n interessant board, dat heel Nederland er naar

toe belt. En ik maar wachten. Na verloop van tijd

kon ik via het speakertje hor^ de 0iR^rkiait ein-

dehjk besloten had de lijn op te nemen. Er vlogen

wat piep-tonen heen en weer. Maar meestal gebeur-

de er verder niets. Slecliti Ejfi iaSit Ik te. Oft &
zal wel wat verkeerd doen. Soms echter verscheen er

CONNECT 2400, en moest ik plotselmg aUemaal
^amap^ ^mmimmi^Sm. Waar ik woonde
enzo. En wat voor password ik heb. Prompt weer
vergeten dus... de volgende keer weer die vragen.

Je wilt naar verloop van tijd meer, zoals iedereen in

deze welvaartsmaatschappij. Naar andere bulletin

1bmi^ bellen bijvoorbeeld. Nu bUjkt, dat die andere
boards waarvan ik met veel moeite het nummer ach-

tmismld had, ook voortdurend in gesprek zijn. Pas
later wnd Ik uit, dat er een hele mooie lijst van
BBS 'en in omloop is. Toch kreeg ik langzamerhand
een vreemd gevoel in mijn bulk: het begon op te val-

len, dat ik alleen met ons eigen club-BBS kon bellen,

en met niemand anders. Vreemd eigenUjk, wmt ik

had toch een serieus modem (dadht ik).

Meestal werkt ditgeheel volgens verwachting.,.

Eens rondgevraagd. Meestal was het smtWQCurd: m
jouw BW)dem vmt goed? Waarschijnlijk rfet iaelit It
Met de fabrikant gebeld. Of ik het modem on-line

had. Had ik. Hij ook. Er ontstond geen verbinding.

Terug op spraak zei de fabrikant: laten we het eens
omdraaien: dus mijn modem in die bezopen AA-
mode. Prompt verbinding. In Originate gaat het niet,

en in Answer wel. Modem defect, dus opsturen
maar. Fabrikant kon na met wel twintig bulletin

boards gebeld te hebben niets vinden. Modem terug,

zij het voor de zekerheid licht gemodificeerd. Ik aan
het bellen. Alleen met de Ultimate kon contact ge-

legd worden. Weer met de fabrikant in d^ (^Qh,
Modem weer retonr. Mankeert niets aan re-

sultaat. Tip van de fabrikant: waarschijnUjk is jouw
telefoonUjn niet goed. Toch was dat gek: want met
sprmkh de lijn SKWoi stil: geen kraakjes, rateltjes of

nipg^mmm^^W verstaan ook.

Hint: probeer het modem eens op een andere plaats.

Op twee plaatsen geprobeerd: perfect deed %m
het. PTT storingsdienst gebeld. PTT legt uit: het te-

lefoonnet is er voor spraak en niet voor modems.
Bovendien was het zo dat modems slechtere lijnen

konden gebruiken (grapje?), dus het modem was
stuk en derhalve de fabrikant een nul. Nu neem ik

die fabrikant zeer iaiii^^ d^ diA g^oofde ik

niet. Na enig volhouden bleek men bereid de lijn op
te meten vanuit de centrale. Ophangen en wachten
tot er teruggebeld IIIi»
de lijn v/m ia orde: het modem k diiide^
stuk.

Twee dagen later hep ik in de stad en kwam toevaffig

langs de Primafoonwinkel. Verkopen ze ook mo-
demis overigens. Met stickertje. Het probleem uitge-
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legd. Lag aaii het modem. Kan niet anders. De lijn

nog een k^m vmuit de centrale gemeten. Maiifceert

niets aan. Advies: als u nu eens datalijn huurt, dan

beat U van alle problemen af. Ik kon mijn lachen bij-

iilet Mioiidbn: voor een particidier is zoiets tiiet

te betalen, en bovendien is een datalijn een vaste

verbindmg tussen twee punten gedurende 24 uur per

etmaal. Ba <kt s&fammm ik utet ecte bf^fte
aan heb, want ik wil ook graag met andere BBS'en

werl^n*

Hong-Kong speelgoed telefoons parallel had hangen

aan een niet goedgekeurd modem en dat het daar-

mm l^^m. Wu^ tei ^gmA dat er in mijn

huishouden precies 1 tele-

foontoestel voorkomt, en dat

is ^ImMd door de

PTT. Ondertussen kon ik

nog steeds niet met mijn

dev^t£^« Iter 9iBm.

Ic besloot hdt ptm^m eens

vanuit een andere hoek te

benaderen. De PTT levert

namelijk een dienst: vanuit

mijn telefoonstopcontact kan

ik verbindingen maken met

de rest van wefdd. Nu fe

er zoiets als een bepaald

kwaUteitsniveau, en zulke za-

ken zijn vaak geregeld in leveringsvoorwaarden. Ik

belde als kritische consument met de PTT klanten-

mmm ms^i de vraf^ wat yoor technische eisen ik

mn €en teibfoonVa^ndietg Mocht stellen. Het ant-

woord was even eenvoudig als verbijsterend. Er wor-

den vier simpele vraagjes gesteld. Als je die allemaal

met ja kunt beantwoorden dan krijg je NitT de

hoofdprijs, maar heb je een uitstekende telefo<»i

verbinding. Hier komen 2®, houdt u vast:

t Kmit u bellen?

2, Kunt u gebeld worden?

3i= Kan men u verstaan?

% Kunt u de overkant verstaan?

^flir keer ja? Ailes voor de bakker toch! Maar waar-

om vraagt u naar de kwaliteit van een telefoonver-

binding? Deze lijn is toch prima? Probieem

j^Hifepi* E)it was toch wel een vreemd geval. Nooit

meegemaakt. Technische dienst geraadpleegd. Kan

wel wat aan gedaan worden. Moet u alleen wel de

rekening betalen als de lijn in orde blijkt. Kost tus-

mi de fl. lOOr en A. 150,-. En, als 'ie in orde is, doen

we er niets aan, want er is immers geen storing?

Maar wacht even... Ik moet dus betalen als er niets

gebeurt en als er wel wat is, is het gratis? En als ik

dan moet betalen, heb ik nog steeds hetzelfde pro*

Ik belde als kritische consument

met de PTT klantenservice met

de vraag wat voor technische

eisen ik aan een

telefoonverbinding mocht

stellen. Het antwoord was even

eenvoudig als verb^stei^d«

bleem! Inderdaad. Ook met een modem met een sti-

^i^^lfittdi^daad.

Ik kreeg een idee. Vraagje aan de klantendienst: wat

gaan jullie doen als ik een girotelmodem bestel en

het Wiitkt niet? Geen idee. En als ik nu eens Viditel-

abonnee wil worden, wat dan? Ik kan die diensten

niet bereiken! Tja... dat is inderdaad een probieem.

Uitemdelijk werd ik doorverbonden met iemand die

alles van lijnen afwist. Die was het met mij eens, dat

je zo langerzamerhand wel van het telefoonnet mag
verwachten dat je betrouwbaar met een modem kunt

werken. Zeker als je met goedgekeurde spullen aan

komt dragen en alles degelijk voor elkaar is. Tenslot-

te biedt de PTT ook zelf modemdiensten aan, niet-

waar? De man kon mij

vertellen dat ik relatief ver

^^^^^^M van de centrale af woon,

Verder zou hij kijken wat hij

kon doen. Hij gaf de sugge-

stie eens een scoop op de

lijn te zetten en de signalen

te bekijken.

Heb ik gedaan. Op de lijn

staat 250 mVtt brom. Een
mooie sinus,

chroon met de netspanning.

Bel ik een BBS, dan komt

ii ^mm^ mm il mWn ^
minder binnen, en dat is dan

een sterke. Het modem ziet

door de brom het %misMmm;^%i%sM^^. Ik

ben benieuwd wat er nog gaat gcbeuren. Want ik

kan nog steeds alleen maar met The Ultimate bellen.

OmM de sysop het tra^ssiD^-^iiiv^au wit hisip^%iit

g^t.

Daar zit je dan. Met een duur goed-gekeurd mo-

dem. Doi^ het niet. Laatst leende ik van een kemiis

een waaibomen-modem zonder sticker uit Verweg-

gistan. Deed het perfect op 1200 baud, en redelijk

op 2400 baud. Wat willen ze nou eigenlijk bij de

PTT? Want als ik mijn modem gebruik, levert dat

tikken op, die op hun beurt weer betaald moeten

worden. Omzet heet dat. De meeste tijd heb ik nog

gebeld met de klantendienst m dte; stod^idip^tt

En die nummers zijn gratis...

Voor electronisch commentaar ben ik helaas NIET
bereikbaar, op geen enkel uur van de dag, noch met

V21, V22 of V23, laat staan met V22bis. Was gete-

kend:

A. Answer-Originate

De/iP Kenner, no. 70 (februari '91) 7



Softmire

Het standaarclpperdttrtg syslem ^UNDf' (deel 3)

De shell k de iiitef&ee vm een UNIX systeem tus-

sen de gebruiker en de kernel. De UNIX shell is een
stuk geavanceerder gereedschap dan de command
bterpifeter Tan bijvoorbeeld MS-DOS. Als ik zeg

"de shell", dan bedoel ik in dit geval de standaard

Bourne shell. Want ook in de UNIX wereld komen
mtg&W^Sbm iteffisr wor. De bdkendste Is zmtder
twijfel de C-shell, de standaard shell van BSD (de

Berkeley variant van UNIX). Daarnaa^t is de zoge-

trsaos^itiMMi in populai^i^nm *t tomcmm.

Allereerst draagt de shell zorg voor het starten van

externe processen. Een proces kan heel erg simpel

rijn (bijvoorbeeld het laten zien van een ^NHIoiy),
maar kan ook een complex CAD-pakket behelzen.

Door het commando te laten eindigen met een am-
persant ("&")• Het progranmia wordt dan "gefor-

ked" en de shell wacht niet op het beeindigen van

het programma, maar gaat direct door met het vol-

jg^B^ m^amim^. De shell antwoordt met het pm^
cesnuramer vm het zojiiist gestar^
Voorbeeld:

cc example.c &
# start de c compiler in de acfaterpond.

Redirectioii

De ilfaeU draagt ook zorg h^ r€#n^!s^ vaffii la-

en output. De bekende redirection-tekens uit de
DOS-wereld zijn afkomstig van UNIX. Dus: voor
het redirecten van ixmm Wordt de **Memm
("<") gebruikt, voor redirecten van uitvoer het

"groter dan" teken (" > Achter het redirection te-

ken volgt iliJinaiaiim de file (^imSm^m^He^ oHt^

put naar toe meet c.q. de hmm vmikLm mtmt
komen.

Voorbeelden:

Is -1 > mydir.file

# Inhoud van current directory naar mydir.file

Als de output geredirect wordt naar een file die al

bestaat, dan wco^dt ife file overschreven. Is het^
doeling dat de uitvoer van het commando aan een al

bestaande file wordt toegevoegd, dan moeten er

tweej

Voorbeeld:

Is -1 subdir > > mydir,file

# Voeg de inhoud van de subduirectory **$iibdir^

toe aan mydir.file

Als een proces wordt gestart in de achtergrond,

komt de standaard uitvoer normaliter op het

scherm. De uitvoer van een dergelijk commando kan
natuurlijk ge-redirect worden zodat de in de voor-

jprond draaidende taskniet gestoord wordt door de
background task. Foutmeldingen die naar "standard

error output" (in C: stderr) gestuurd worden, komen
dan toch nog op het s<^im Kan in MS-DOS stand-

ard error niet geredirect worden; in UNIX kan dat

wel. Redirection van het error device vindt plaats als

er v6& het rei&e^on letea ee&a^alef wordit

Voorbeeld:

# Start cc in de backup^aiad

rors naar "errors.lst"

Soms kan het handig zijn de uitvoer van een bepaald
commando te gebruiken als invoer voor een ander
commando. Dai^vocr kan gebruik gemaakt worden
van een t^apmdixy file tmk i& hft vol^iH^ voor-

beeld:

Is > /tmp/file ;wc < /tmp/file ; rm /tmp/file

# Tel filesm de €Wii^i^iB(te&ect(»^

Tussen de bedriiven door: in dit voorbeeld staan

fwee 0^iA^»l^fee a^omtodo^ op delzel^ tegel.

Dat kan in XMIK aSs men er een punt-konuna tus-

sen in zet!

Veel handiger zou het njn als de standaard output

van het ene proces direct als invoer van het volgende

proces gebruikt kon worden. In UNIX kan daarvoor

gebruik gemaakt worden van een zogenaamde
"pipe". Een pipe zorgt er dus voor dat de standard

output van het ene programma gekoppeld wordt aan
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de standaard input van een ander. Het symbool dat

daarvoor gebruikt wordt is de
|

. Het bovenstaande

voi»be^ kaa wmt lmh\^ vm een pipe vml kortfr

OBischreven v/owim^

Is
I

wc
to XJMX wordt er veel g^bmk gemaakt van pipes*

Er zijn veel speciale programma's die speciaal van

standard input lezen. Voorbeelden zijn o.a. "pg" of

"more", "grep" en "wc". Een pipeline kan meerdere

HQialen achter elkaar geleged worden, Bijvoorbeeld:

Is -1
I

grep "drwx"
|
more

# List alle subdirectories en laat de uilvo^ per

sdierm zien

Maast redirecting en pipes zorgt de shell ook voor

het verwerken van wildcards. Geldige wildcard char-

acters zijn de asterix, het vraagteken en brackets. De
asterix wordt geintepreteerd als iedere willekeurige

string, inclusief een lege string. Het vraagteken duidt

op een willekeurig character. De brackets kunnen

gebruikt worden om verzani^n^ aamtegeven. De
verschillende elementen worden van elkaar geschei-

den door komma's. Er kan ook een deelverzameling

opgegcven worden tmsen brackets. Het eerste dbar*

aelar en het laatste van de reeks worden daartoe tus-

$m brackets gezet en van elkaar gescheiden met

beMp vsm een Mreoiqe.

tekenis. Wil men bijvoorbeeld een vraag stellen in

een shellscript, dan moet het vraagteken voorafge-

gaan mrden door een Mcdcdaslt

Bijvoorbeeld:

echoUw naam \?

# Stett de vraag **Uw naam?*'

De backslash is op zich ook weer een metacharacter.

Wil men de backslash §^^^SIm, dait teA cte-

acter ook weer van zijn speciale betekenis ontdaan

worden. Dus: "echo \V' zai slechts een backslash la-

ten zieti.

Het gebruik van de backslash is natuurlijk niet han-

dig voor meer dan een zeer beperkt aantal charac-

ters. Willen we bijvoorbeeld de string Forced

logout from system" op het scherm zetten, dan zou-

den alle vier asterix' voorafgegaan moeten worden

door een backslash. Gelukkig biedt de shell ook de

mogelijkheid stukken tekst te quoten, waardoor de

tekst tussen de quotes niet geintrepreteerd wordt.

Bijvoorbeeld:

echo '*** Forced logout from system'

# Zet de tekst Wmm^ ^^gm ft iMt

sdietm

Voorbeeld:

Is [c-e]*

# Geeft alle files aan die 1

Voor UNIX is een punt een "normaal" character.

Wordt in MS-DOS de punt gebruikt als seperator

tussen naam en extensie van de file, voor UNIX
maakt de punt niets uit voor de filenaam. De expres-

sli duidt in MS-DOS juist alle ffles aan; in

UNIX geeft het alle files aan waar een punt in de fi-

lenaam voorkomt! Er is echter een uitzondering op

deze regel. FBeS ®e be^nen met punt moeten ex-

pliciet gespccificeerd worden. De expressie "echo *"

geeft dus alle files aan waarvan de naam niet met een

punt begait geeft $Skm^MmM^ begin-

nen met een punt!

Helaas wordt van deze wildcard characters afgewe-

ken als het gaat om expressies voor bijvoorbeeld

zoeken en vervangen in de meeste UNIX-editors.

Maar daarover wellicht meer in een volgende afleve-

ring in dess0' ^^ftl^^

Quoting

Characters met een speciale betekenis zoals < > *

j m &y mii^im de ^mm ^^aeba-
racters". Wordt een character voorafgegaan door

een backslash ("\")> dan verliest het zijn speciale be-

De dubbele quote heeft ook een speciale betekenis

in UNIX. W^ts^hsm^^tdti In omgeven door

dubbele quotes, worden gedeeltelijk van hun specia-

le betekenis ontdaan. De metacharacters voor para-

meter substit^% j^iiimiiid^iliil^^ en bsidbslash

houdenhmwliHpimil^ ^

Prompting

De uitspraak ^lOTWfX li ndt a ttserMin^ft^ttibf
system; it merely requires a friendly user" krijgt pas

echt betekenis als we kijken naar de shell interface.

De shell iftelift rich mdt bdbulp van een prompt en

staat vervolgens vrolijk op invoer te wachten. Onder

UNIX zijn er drie verschillende prompts gangbaar.

De eerste standaardprompt bestaat uit een doUarte-

ken. Normale users zuUen meestal met deze prompt

geconfronteerd worden. De twee mogelijkheid is het

matje ("#"). De super-user (root) krijgt dezfe

prompt voor z'n neus in plaats van het doUarteken.

Deze twee prompts worden ook wel aangeduid met

de term "primary prompt".

In UNIX kan een commando ook over meerdere re-

gels verdeeld worden. De shell geeft aan dat een

m^mmtmi^ 'Ai^ tsM afgesloten is met behulp van de

"secondary prompt". Deze prompt staat standaard

ingesteld als een groter-dan teken.
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Beide prompts kunnen anders ingesteld worden. Ze
opgeslagen in de environment variabelen met

reif©di^^M mtm ^W^P'm ^RS^. kun-
nen anders ingesteld worden metbeMp msL de vol-

gende opdrachten:

PSl='OMmiaiid: *

PS2 = 'More:'

De huidige settings kunnen bekeken worden met de

set-opdracht: "set" geeft een overztcht van de envi-

ronment variabelen.

Shell scripts

Een script of shell procedure is vergelijkbaar met
een batchfile onder MS-DOS. Een script bestaat uit

een opeenvolging van commando's in een file. Om
een shell uit te voeren zijn drie verschillende metho-

des beschikbaar. Men kan gewoon de shell opnieuw
opstarten, geredirect vanaf een command file. De
shell accepteert echter ook een scriptfile als para-

meter; de opdracht "sh go" voert het shellscript met
de naam "go" uit. De derde mogelijkheid is het zet-

tea van het executable vlaggetje van het shellscript.

Voor een shellscript met de naam "go" kan dat met
behulp van de c^dradit '^chmod +x go". Is het exe-

cutable bitje van een script gezet, dan hoeft er niet

expliciet een shell opgestart te worden. Is het x-bitje

van de file "go" gez|^ kan het shellscript met
z'b e^piMttm if^tart worden: "go'

*

aan een shellscript kunnen parameters meeg^even
worden. In het shellscript zijn de parameters op-

vraagbaar als $1, $2, $3 et cetera tot en met $9. De
naam van het shellscript is opvTaag^neo^ als Ah er

meer parameters beschikbaar zijn, kan het rijtje pa-

rameters doorgeschoven worden met behulp van het

shift-commando. Stel dat $1 de wiarde **HaUo"
heeft en $2 de waarde "world!". Na het commnudd
"shift" heeft $1 de waarde "world!" gekregen.

Naast deze parameters zijn er nog heel wat spedalt
variabelen beschikbaar in het shellscrijpt. Ten
natmirfijk alle variabelen die M de em^omneml ge-

zet kunnen worden. De belangrijkste zijn HOME,
PATH, PSl, PS2 en IPS. Als er een mail systeem

draait kan ook de variabele MAIL nog een speciale

betekenis hebben. De waarde van een variabele

wordt aangeduid door er een $ voor te zetten. De
waarde van HOME is dus op te vragen als $HOME,
Het setten van een mmd^ in eeH vwiabele km op
de volgende wijze;

VAR=waarde

Een aantal speciale variabelen zijn niet opgenomen
in de environment. Hieronder volgt een rijtje met de
belangrijkste Visrisbelto <^ speciaal in een shell-

script aardig gebruikt kunnen worden:

$? De return code van het laatst

uitgevoerde commando.

ifet aantal parameters, opgege-

ven aan de shell.

$$ Het proces nummer van de hui-

dige shell (in decimaal). Deze
variabele wordt meestal ge-

bruikt voor het gei^ereren vm
Wti^ filenamen.

$1 Met proi^mimjiief van bet

laatste proces dat in de badk^

ground opgestart is.

$^ De huidige shell vlaggetjes. Hun
betekenis komt in eea volgiwde

afbyeril^aa^bo4

De shell heeft nog een hele hoop mogelijkheden

meer te bieden. In de volgende aflevering zal ik het

gaan hebben over o.a. flow-control, here-documents,

debugging, parameter substitution en -transmission,

command substitutie en nog veel meer zaken die al-

lemaal direct of indirect met de shell te maken heb-

ben. Alles bij elkaar genomen is het wellicht

handiger nu even stap t]^# plaats te maken en een

overzicht te geven vm em mmtd standaard utilities

van tMX. Ik geeft sfedifs een klein lijstje van de
beschikbare voorraad, met een zeer korte oiliic}irij*>

ving erbij. De meeste commando's hebben nog reek-

sen vlaggetjes te beschikking die ik ook niet allemaal

ga noemea. Wm^^mi^ WtMKl^m^^m^Wfim^^
helpen...

Bern ii s^ker ma^^Hm. Bm aantdl c^-
mando's ontbreken; een aantal staan er ook tussm
waarvan menigeen zich af zal vragen wa^om.

cat Vm^mMm^Sm^ de files sa-

men en stuurt 2P ttiif j^glMl^id

output.

dhmod Verandert de file protectie van

de gespedficee^de file(s).

cp Copieert file(s).

date Toont datum en tijd.

df Geeft weer hoeveel ruimte er

(nog) beschikbaar is op disk,

du Geeft weer hoc het met het

diskgebruik gesteld is. Dit com-

mando geeft andere informatie

echo Print de ^^^piotenten.

grep Zoekt naar een patroon en

drukt de regels af waarin het ge-
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specificeerde patroon gevonden

is. Dit is een commando dat

mm m&l m scriptfiles voor-

komt!

head Drukt de eerste xx regels af van

een file.

Idll Stuur een sipud naar een pro-

ces.

M Creeert een extra file entry naar

eenbestaande file of directory,

Ipr iHplit fflemm de pdnt^.

Is Geeft de khond wm mn cfirec-

tory.

mail Stuur en/of lees post van/aan

and^eusei^

man Geeft informati^ iiit de dn^e
manual.

mkdir Maakt een nieuwe (sub-) direc-

tory,

ijiif# Drukt een ddci^nt af per

scherm op standaard uitvoer.

mv Verhuist en/of geeft een nieuwe

naam aldl ii j^pedfic^erde

file(s).

passwd Verander het login password.

pr Deel een document op in pagi-

na's om naar de printer te stu-

ren.

ps Geeft een overzicht van de lo-

pende priiiSSlgEL

pwd "Print working director^'.

Geeft de naam van de hM€%e
directory.

rm Verwijder de opgegeven file(s).

rmdir l^rfifd^ (mh-

)directorie(s).

sk De shell.

stty

test

who

Wl^

Wacht het opgegeven aantal se-

conden. Typisch voor het ge-

brmk in bepaalde^ieU sc^>t$.

Sorteer een ASCII-file.

Verdeel een grote file in diverse

kleinere.

Sir Bti/ot bi^k terminal para-

meters.

Drukt de k^^l^mM^^ a£ van

een file.

Stmai standaaid tmmc mm
standard uitvoer eaJbgipNi*
ficeerdc file(s).

Voert tests uit voor o.a. ver-

schillende filetypen. Meestal ge-

bruikt in samenhang met if-then

statements in shellscripts.

11^^ l^^el tijd mm

Telt characters, v/om^^^m re-

gels in een file.

Geeft een lijstje van Inge-

Stuur een message mmmm m^
dere on-line user.
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Erratum

Bij het stukje over UNIX is in de vorige jliT Kenner

een verkeerde illustratie geplaatst. De geplaatste il-

lustratie toont de "stamboom" van UNIX, terwijl de

nevenstaande tekening een standaard dtredory

structure voorstelt.

JoastVoorhmr

etc usr

T"

bin

n r

user dev

fein spool man lib

i% i: Mect&fy-stmctuur van demmm WSi^
systemen
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De IBM-PC en z'n ktonen (Deei 12)

In het laatste deel bent u onledig gehouden over het

BIOS van de IBM PC/AT. We zagen dat BIOS
in de eerste plaats verregaand opwaarts compatfbel

was met de BIOS uit de PC(/XT). Verder Week het

BIOS zo ongeveer uitgebreid met alles wat een nor-

mml gpmud denkend mens er nog bij kon verzin-

nm. TSM. had zijn huiswerk voor de AT goed
gedaan. Je moet de bugs en andere ontwmfSmim
xmi cm gigantische zaklantaarn gaan zoeken, en

dan je er nog nauwelijks. De machine werd
daarom een succes. Op het kantoor zelfs een gpK)t

succes. Dit ondanks de in het begin wat magere
docksnelheid van 6 MHz. IBM maakte dat een bee-

tje goed met de AT/339: die hep op 8 MHz. Doch de
techniek schrijdt voort. Er verschenen 10, 12.5 en

zelfs 16 MHz versies van de 80286 processor. De ge-

heugens werden sneller. IBM leek te slapen. Zij was
beadg i^et het ontwikkelen van de nooit echt aange-

slagen Ulefe van PS/2 machines. Intussen zaten de
nijvere werkertjes in het verre Oosten niet stil. Aan-
2ienlijk minder stil zelfs dan ze bij de PC en de
IHSXTl^ddfai gedaan...

iz:

AT-klonen

Na het verschijnen van de oer-AT
diiurcb het wmm heel even, of de
klonenbouwers sloegen toe. Eerst

weer met ongeveer-kopieen.

Ra^tlBE^^b^ioii^^1^ er na-

tuurlijk ook, maar sst..., niet tegen

IBM zeggen hoor! Het duurde eve-

neens niet # it "M^tnten 8
MHz 1 wait state moederborden op
de markt. Met een wat uitgekiende timing kun je op
zo'mbord nog steeds 150 nsDRAMs gebruiken.

Wat wel direct bij alle klonen gold, is dat er 640 kby-

te of soms ook 1 Mbyte RAM op het moederbord
kon. Al die kloon-moederborden waren ndt io poot
als het voorbeeld van IBM. Dat bleef zo tot onge-

veer 1986. Toen waren de klonenbouwers toe aan

moederborden die 10 MHz, zero wait State liepen.

En dat is tweemaal zo snel als de oorspronkelijke

IBM AT.

Rond die tijd verscheen zoals in deel 10 al even aan-

geroerd een gedeeltelijk geintegreerde AT, in de

vorm van 5 chips van de fabrikant Chip en Techno-
logies. De klonenbouwers reageerden met een nieuw

soort moederborden: de baby-AT. Een baby-AT
moederbord is net m \mtS als een FC(/XT) moe-
derbord, en is ongeveer 3 centimeter langer. Dankzij

deze maten kan zo'n moederbord zowel in een

PC(/XT), als in een ori^deP0AT kast wor<ten

Intussen zaten de

nijvere werkertjes

in het verre

Oosten niet stil.

gebouwd. De chipset was in mmte Instantie beperkt

tot 8 MHz, 1 wait state, zodat i^g een tijdjc full-size

moederborden werden gebouwd die op 10 MHz lie-

pen. C&T Wt niet stil, en met het verschijnen van de
chipset geschikt voor 12.5 MHz, 0

wait state was het lot van het grote

AT-kloon-moederbord definitief

bezegeld. De huidige generatie

80286 moederborden loopt maxi-

maal op 20 MHz, zero wait state,

en heeft soms ook nog een instruc-

tiecadie met supersnel statisch

RAM. Daarmee worden snelheden

tot 6 maal die van de IBM @^AT
gehaald. En die liep al ongeveer 4

maal zo hard als de oorspronkelijke

Kloon BlOSsen

Op al die kloon-borden moest natuufUjk mk een
BIOS: anders heb je geen computer. De fabrikanten

zorgden er wel voor, dat uiteraard het IBM-origineel

vlekkeloos ©p tain moederborden kon draaien, maar
daarmee kun je nog geen moederbord verkopen. Bij

de PC zagen we eerst allerlei pruts-BIOSsen, die al-

lesbehalve compatibel waren met het IBM-origineel.

Bij de PC/XT klonen werd dat een stuk beter:

compatibiliteitsproblemen traden al bijna niet meer
op,^10^ i^ii^^mtonM'^mi de echt compati-

bele BlOSsen van de markt te weren: PC's waren zo

gewild dat IBM alleen de markt toch niet kon voe-

den.

Bij de AT-klonen trad een geheel andere ontwikke-

ling op: er ontstonden na korte tijd compatibele

BlOSim van een aantal fabrikanten die na cnige tijd

als zeer serieus werden beschouwd. Net als bij Ame-
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rikaanse auto-fabrikanten kun je spreken van de

grote drie: in uw AT-kloon zit zeer waarschijnlijk

eitjU@S van Award, Phoenix of AMI. Dat laatste

staat voor American Megatrends, Im* fi^ W%t

nere BlOS-fabrikant is Quadtel.

Al deze fabrikanten hebben hun hoofdkwartier in de

USA, en leveren voor ieder moederbord een BIOS

op mMt, desgev^enst tmt de naam van de fnibtStant

van het moederbord erin. In ieder BIOS staat keurig

een copyright-statement, en vaak ook het volledige

cessen. Award, Phoenix en AMI zijn vandaag de dag

de standaard BlOS-leveranciers voor de kionen

imr^if. iffle^ mm voor nsoedei^i^
hebben ze BlOSsen vocal1©A^ em VGA-kaifl^
het programma.

In eerste instantie hadden de kloon-BIOSsen dezelf-

de functionaliteit als het voorbeeld van IBM. Omdat

de BASIC-ROMs om duidehjke redenen niet aan-

waren, waren deze KlO^n half zo groot:

twee stuks 27128 EPROMs waren voldoende, Zq^
we in het vorige deel al gezien

hebbe^ iMrde IBM het SE-

TUP-programma om de CMOS-
RAM in te stellen los op floppy

mee. Dat was niet altijd handig.

AMI komt dan ook de eer toe de

eerste te zijn geweest die een

BIOS heeft geleveii mm Mgi^
bouwd SETUP-programma. le-

dere BlOS-fabrikant heeft hierbij

m^ Mg@» stijl om deWSUW
gestalte te geven. Die laatste ver-

sies hebben zelfs de mogelijkheid

om de parameters van de harde

schijf op te geven als deze met in de &tandaardlijst

voorkomt.

Met de andere helft van de BIOS adresruimte werd

in eerste instantie niets gedaan. Later verscheen on-

der andere van AMI met een BIOS dat in de aaadere

helft een uitgebreide machinetest had, compleet met

low-level format van de harde schijf. Weer wat later

Icwam Chip & Technologies met hun revolutionaire

NEAT chipset, die helemaal programmeerbaar was.

Tegenwoordig wordt de andere adreshelft dan ook

meestal gevuld met een nmrnM rn^r uitgebreide se-

tup voor de NEAT parameters. Diegenen die al

eens gekeken hebben xmrn zo'n i^tlip-programma

weten, dat je zo ongeveer m^ikmAMik mogelijkhe-

den met zo'n set.

Verdere ontwikkelingen

Di PC/AT architectuur heeft een nog grdtereidudit

gprapmen: het bleef niet bij grotere snelheden en

meer RAM op het moederbord. Intel had namelijk

de volgende processor in de 80X86 reeks klaar: de

32-bit 80386. Het kon ook niet uitblijven: er kwamen

80386 AT-compatibele moederborden op de markt.

Eerst alleen weer in full size, vaak met 64 kbyte ca-

che geheugen en ruimte voor 4 Mbyte of nog meer

RAM. In het begfclipen dergelijke borden niet te

betalem dleen depm^s^r kostte al meer dan dui-

zend gulden. tRtetedeBjk draaien deze borden met

duizeUngwekkende snelheden: tegenwoordig kun je

ze kopen met 40 MHz clock en 128k 8 ns cache ge-

heugen. Die machines lopen met gemak honderd

maal zo hard als een XT-tje. Lust u nog peultjes? En
wat nog het meest vervelende is: de 80386 heeft een

nog mooiere protected mode als de 80286 al had. En
die mode gebruil^n we nog steeds niet.

Trek je de Ujn door, dan verbaast het niemand dat je

nu ook al 80486 borden kun kopen, nog steeds met

diezelfde AT-architectuur. Nu lijkt die 80486 wel

een gloednieuwe CPU, maar als je goed hebt opge-

let is het niets anders dan era 80386, een 80387 co-

processor en wat cache .geheugen op een enkele

chip.

Een zijpaadje wordt gevormd

door de 80386SX CPU. Dat is

een 16-bit 80386. Je zou zeggen

dat dat hetzelfde oplevert als

een 80286 maar dat is vanwege

de andere protected mode niet

het geval. Intel heeft in haar

ogen de font gemaakt second

source licenties af te geven voor

de 80286 CPU. De PC-markt

werd echter zo ^oot dat een

aantal second souit^bs

der de Intel-prijs konden leve-

ren. Het resultaat was, dat Intel wel de ontwikkeling

de CPU gedaan had, maar naar haar zin niet echt de

voile vruchten van het werk kon plukken. Daarom

werd met de 80386 een andere weg gevolgd: er zijn

geen second source licenties verstrekt. En de 80386

^eft een uitgebreidere protected mode. Er versche-

nen pakketten die van die mode gebruik maken, en

Intel zag zijn kans schoon: de 80386SX maakt het

mogelijk die pakketten te draaien op een relatief

goedkope 16-bit machine, en alleen Intel kan de

CPU leveren, en dus de prijs bepalen. En dus zijn er

ook 80386SX moederborden, meestal iets duurder

dan een 80286 bord met dezelfde spedficaties.

Het laatste nieuws op dit gebied is, dat AMD de

80386 heeft nagemaakt, op dezelfde manier als NEC
heeft gedaan met de 8088 en de V20. Intel begon

(natuurlijl^ een proces tegen AMD wegens ont-

werp-diefstal. AMD heeft gewonnen, dus is er bin-

nenkort een (goedkoper?) alternatief voor de 80386

op de marfet WSmmmm Isomm ma andere

Imtid h^t in haar

ogen de font fenaakt

second source

licenties af te geven

voor de 80286 CPU.

De^P Kenne^ no. 70 (februari '91) 13
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oplossing: vanwege de voortdurende, door Intel be-

wust gecreeerde prijsopdrijvende schaarste aan
^1386CPU%mmMmmi^m^^W6mS fa een
eigen IC-fabriek. Taiwan erkent het Amerikaanse
copyright toch niet. Er schijnen wel een paar luisjes

Geheugensoorten

Even over iets heel anders nu. In de vorige afleverin-

Wm igl^ we gezien, dat een PC/AT 640 kbyte
RAM beneden de door de 8088 real address mode
grens van 1Mbyte kan hebben. De 80286 in die ma-
chine kan in protected mode echter in totaal 16

Mbyte adresseren. IBM heeft daar ook al rekening

mee gehouden: het BIOS zit tweemaal in de adres-

map, 1 keer bovenin in de eerste Mbyte, en esti teif
bovenin de laatste Mbyte. Alles daar tussenin mag
van IBM RAM zijn. In een AT kun je dus bijna de
hele 16 Mbyte voUen met RAM als

je4itJA41t.

CPU-serie prachtig via een I/O poort. EMS voorziet

dan ook in een poort met als grootte de byte. Je kunt

dus^ blokken vm 4 niaal 16 kbyte aanwijzen, zo-

dat het maximum EMS geheugen 16 Mbyte be-

draagt. Dat is de hardwarekant. Er is ook nog een
softwarekant: de jongens van LIM verzonnen er me-
teen maar een complete specificatie bij. In die speci-

ficatie staat hoe je met EMS-geheugen moet
omspi^htg^ en hoc Je het moeit tienaderen. Dat gaat

heel gemakkelijk. INT 67h werd namelijk voor die

taak ingehuurd. Via die interrupt kun je een comple-
mmmry manager aanroepen, die kan bijhouden

welk geheugen er nog vrij is, en welke stukken door
wie gebruikt worden. Want bij de toewijzing moet je

mkmn procesnummer (16-bits) opgeven. De eerste

ipecificatie droeg het versienummer 3.2. Thans ken-

iten LIM-EMS 4.0, dat ook wel LIM-EMM ge-

noemdwordt.

RAM dat beneden de 1 Mbyte grens

woont, dus het RAM dat DOS kan

gebruiken, wordt zoals reeds gemeld

base memory genoemd. De rest van

het RAM in een PC/AT, dat derhal-

ve alleen in protected mode aan-

spreekbaar is en boven de 1 Mbyte
woont heet extended memory. Maar
mmmg een soort^hei^en vmon-

Er schijnen wel

een paar luisjes

in deze

kopie-CPU te

En wel door Lotus, Intel en Microsoft. Ofwel LIM,
afgekort. Het werd het Expanded Memory System
^mm!^ of alweer afgekort EMS. De fcdeii vdor
het maken van EMS ligt wel voor de hand. Er zijn op
deze wereld altijd mensen te vinden voor wie het

grootste geheugen nog veel te klein is. Meestal bhj-

ken die mensen dol op spreadsheets te zijn, vooral

hele grote. Er was derhalve al spoedig een groep Lo-
^m4M gebniikers die erin slaagde de complete 640
kbyte RAM van een PC(/XT) vol te krijgen. Lotus
begon de adresmap van de PC/XT eens te bestude^

ren en vond het reeds bekende gat tussen het video-

geheugen en de BIOS-ROMs. Nu mogen daar

volgens IBM alleen uitbreidings-ROMs wpaen,
maar iedereen weet zo langzamerhand wel dat Aat

gebied zelden of nooit helemaal vol zit met ROM.
Met een beetje schipperen kun je in de buurt van
adres DOOOOh n^ wel era sMk im 64k vrije ruimte

creeren. Nu zet 64k RAM niet echt zoden aan de

dijk als je aan 640k al niet genoeg hebt. Dus werd
die 64k een venster en werd er bi^bi^ili^b^ $JS^
achter gezet. Die 64k werd

pagina's van ieder 16 kbyte.

Nu moet je ook nog aanwijzen wat er in^ vm^l^
voor RAMbank verschijnt. Dat kan bij de 8(DS6

Intel, Microsoft en Lotus hadden
hun huiswerk goed gedaan: LIM-
EMS dekte ^Mi^fc^ M^iiike
in de markt en is uitgegroeid tot

een defacto standaard. Veel soft-

liiiepdyiMi^ iwfiie^ pbruik
maken van LIM-EMS. Soms zit de

driver in een ROM, maar meestal

^ it JtMM. De imt dip-
breide NEAT chipset van Chip &
Technologies ondersteunt ook

een NEAT-moederbord ook een driver meeg,__

verd, zodat er echt met EMS gewerkt kan wordeft.

Omdat EMS geheel in de onderste 1 Mbyte van de

adresmap werkt, is het zoals oorspronkelijk bedoeld,

mk PC(/XT)'s te gebruiken.

Wat later leek er nog een geheugensoort bij te ko-

men, maar dat viel mee: XMS. Dat is niets anders

als ee» mm^w mm mm^^ geheugen op een
80286/386 machine, ongeveer op de manier van
EMS. Ook in XMS wordt van ieder blok geheugen
Ifg^cmfi^ dibj^M^ is en wat de toegangs-

rechten zijn. Het gaat nog een stapje verder: er be-

staan zelfs programma's die EMS kunnen emuleren
met beh^ mm m^^m^ MMc^ BiaMi^
RAM over is in de madine Imt je er vrijwdi allijd

iets mee doen.

Be i^^endt Im^...

besteden we wat aandacht aan de VGA-kaart. En
misschien nog wel wat. Ik begin een beetje door mijn

W0 hmn te nkm. Heeft u iets gemist? Heb ik iets

nkt genoemd? Laat het ^emmmu

Nico de Vries
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Software

To Share Or Not To Share, That's The itiii^ion

Wat voor computer men ook bezit, iedereen heeft

#el eens gemerkt dat harddisks de vreemde eigen-

si^p bezitten altijd te klein te zijn. Telefoonkosten

ajn altijd te hoog en floppen zijn er nooit genoeg in

Voorraad. Of de moderne software pakketten zijn te

groot, dat kan ook natuurlijk. Op de keper be-

schouwd is ieder pakket te groot; er zit altijd een

hoop redundaiit!^ informatie in ieder stuk sofbm^e.

Gelukkig zijn er methoden om die informatie samea

te pakken en te comprimeren: de beroemde (en be-

wmbts^ packers, arcers m W^^gmm m d 1^
mm^ zij. In het woud van compressing software is

ge^n a&onderlijke boom meer te zien. De hoogste

mm e#iis flak U immtmisttm m reorgiiuQise-

¥oor de populairste ^^mputers zijn aii^td

"standaard" compressie- en archive utilities ontstaan

die min of meer systeemonafhankelijk zijn. Een se-

lectie van de meest gebrut]tt|^^#&vers leverde de

volgendc vcrzameling op (versie niimiiiers lajn gel-

dig voor FC/MS-DOS):

Software Versie Copyright

LHARC 1.13c Haruyasu Yoshizaki

WAK 2.51 I%6#e Consulting

PKPAK 3.61 PKWARE Inc.

PKZIP 1.10 PKWARE Inc.

ZOO 2.01 Rahul Dhesi

LHArc is een Japanse packer van Haruyasu Yoshi-

zaki fYusM**). Kfei#^Widt files aan met de ex-

tensie ".Izh". LHArtll; e^ van de meest verspreide

archiverings utilities, mu gevolg van het feit dat

LHArc de naam had kleine archives te maken en de

source zat er vanaf het prille begin al bij. LHArc is

zeer goed verspreid onder de Amiga- en minix ge-

bruikm '

^

Alle files op het SDNAVorks! netwerk worden ge-

packt met PAK. De reden daarvoor was, dat PAK
als Ma der eerste archiverings utilities een zoge-

naamde "security envelope" kon maken. Tijdens het

uitpakken kan PAK controleren of de archive onge-

wijzigd is smds de o^biii^ #^rftrai^ l»%a£

PKPAK is een van de twee archive utiUties van Phill

Katz. In voorgaande versies ging PKPAK als

"PKARC" door het leven. PKPAK was volledig

com^patible met ARC van System Enhancements As-

sociates (SEA), en de naamgcving van PKARC
werd door SEA misleidend voor de consument ge-

voxiden. Na een uitgebreid proces stelde de rechter

de commerciele SEA in het gelijk en riodb^Ken gaat

PKARC als PKPAK door het leven.

De andere packer van PKWARE Inc. (lees: Phile

Katz) is PKZIP. Voor wem grDol maitd ^ystemen is

wel een unzipper beschikbaar, maar zijn er geen zip-

pers. Zo ook voor minix. Samen met PKPAK is

PKZIP de enige utility die in een aparte packer en

een unpacker gescheiden is.

Uit de UNIX wereld is ZOO afkomstig. Op sommi-

ge systemen zie je nog wel eens wat verdwaalde files

met de extensie ".zoo", maar de belangstelling voor

dit produkt is duidelijk tanende. Van ZOO zijn com-

plete sources beschikbaar, zoals te doen gebruikelijk

in de UNIX wereld.

De tm§0§timiit lest

Om wat zinnigs te kunnen zeggen over de betreffen-

de utilities moeten ze uiteraard op een verantwoor-

de wijze getest worden. Tekst files hebben een veel

homogenere verdeling van de afzonderlijke charac-

ters dan bijvoorbeeld een executable. Als een utihty

iedere file afzonderlijk in elkaar drukt en daarna pas

in de archive propt is het resultaat uiteraard ook

weer heel anders dan als alle files bij elkaar gezet

worden en daarna pas gecomprimeerd. Daarom is

het moeilijk om een edit zinnige test te bedenketu

Om een beeld te geven van de sterke en zwakke kan-

ten van de diverse programma's hebben alle utilities

drie testen gelopen waarbij gelet word op de snel-

heid zowel als op de grootte van de resulterende file.

De eerste test bestond uit het archiveren van de

technische documentatie van het fidonet. In totaal is

dat 334 kByte aan informatie, verpakt in tien afzon-

derlijke tefestfiles, varierend in p^ootte van ca. 2 kBy-

te toetmm 92 kByte per stuk.

De tweede opgave is er een uit de directe praktijk:

de distributie vm het commumcatie pakket Tel&

th0tmmt no. 70 (fcbtiiari '91) 15
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Archiverings snelheid
(seconder))

Textfiles Telix 777^ Binsries

50©

LHArc PAK PKPAK PKZIP ZOO

Fig. 1: archiveringstijd van de diverse archivers

(versie 3.12), in totaal 780 kByte waarvaii 316 kByte

aan executables.

I>e derde test is een soort bulk-test waarin de utility

(firerfory van het test-systeem "even" gearchiveerd

laoest worden. Deze directory bevat maar fiefet 115,

meest wat kleinere executables met hier en daar een

grote (binair gecodeerde) helpfile. Deze opgave is

^^Wm t^ Wm myt^ (ca. 2.65 MByte) aan

testmateriaal dat in een archive gecomprimeerd
dient te worden. Er werd alleen gekeken naar de

piiN<»iriiteteii; ttiipacken van de Rectory was niet

mogelijk door een nijpend gebrek aan diskruimte; er

zou dan een tweede copie van de originele directory

g^abriGeerd word^ en die 4 MByte admiijytai

Resnltateii

De res^^i^ Mjtt samengevat tti em drietal grafiek-

jes die elk de snelheid en mate van compressie weer-

geven. De meeste compressie utilities meiden zeer

trots hoeved« van de ori^i^Ie ffles af hebben ge-

haald; de grafieken geven weer hoeveel van de files

overgebleven is. Op deze manier geven kortere sta-

ven ^wel 1^ s^eUieid als pootte em betere pr^gh
tie weer.

Als snelheid een overwegende rol speelt is het wel-

licht interessant eens een blik te werpen op PMPAft
(zie figuur 1). Vooral als men te maken heeft met
een situatie waarin men veel betaalt voor een aan-

sluiting op een remote systeem en een pakk^ m&t
wil halen naar het e%m i^tecm marvoor remote

gepackt moet wenrdi^ De snelheid vanFKPAK kom
het verschil in extra transfertijd die een gevolg is van

de grotere omvang van het pakket wel eens helemaal

teniet doen. Zeker als er een snelle ^«s^rl^i#i^ feia
modemverbinding op 9600 bps...) gebruikt wordt en

het remote systeem niet al te snel is. Een tip voor de
?QRS-^^s: bekijk eens d#tDi^iPi^ #i|&liiii^|hebt

om een mailbag in te pakken en te versturen als je

PKPAK gebruikt en vergelijk die met de resultaten

vis aiKtofe ardiiversi

Op bet testsysteem staat heel wat technische docu-

menlalie (ffle wg&ms&g geraadpleegd moet worden.
Deze documentatie is in compressed vorm opgesla-

gen om ruimte te bi^paren. Met behulp van een ali-

as d^Utie \m db^ ^i^mmmsti^ uitgepakt en
dQot%€k€kmmot^mm figiiur 2.

De uitpak snelheid (figuur 3) is dan een belangrijke

factor om het nagelbijten in te dammen. Wat oimiid*

delijk opvalt is de relatief lage uitpaksnelheid van

PKPAK en ZOO in vergelijking met de paktijd.

FiCZIF M}1^ Ite een geede keixa^;

Snelheid by h&% u^^Jdkeii gaat duidelijk ten koste

Compressie fn^Wr

Textfiles Teitx PT:^ Binaries

90% r

80%

LHArc PAK PKPAK PKZIP ZOO

van de resulterende compressiefactor (zie figuur 4,

volgende bladzijde). De minder snelle utilities ontlo-

pen elkaar wehng ^ ift fit v^chillen in

compressiefactoren zijn marginaal: een half procent-

je hier een kwart procentje daar; soms in het voor-

iM^mL d0mmisis^^^mmW^mM^:mm^ ih
smdere.

aUas show pkunzip -c \document\%l %2 %3 %4 %5
|
*list Fig, 2: alias commando om

documentatiefiles te beJdjken
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Documentatie

Bijna alle utilities zijn uitstekend gedocumenteerd.

omschrijving van de mogelijke command-switches

en een aantal programma's is ook voorzien van extra

Mm^e omtrend de gebruikte methodes. IMJkm
is voorzien van een min of meer uitgebreide om-

schrijving van alle mogehjke command line optics.

de doeken gedaan. Van LHArc zijn de voUedige

sources beschikbaar. NoGate consulting geeft onge-

^lar lb zelfde informal 4t db^n^iitaib im
PAK. Van PAK zijn de sources (voor zover mij be-

kend) niet verkry^baar. Phill Katz geeft ongeveer

en PKZIP. Daarnaast zijn de beide utilities voorzien

van meer technische documentatie waarin de of-

cumentatie van PKZIP wordt ook omschreven hoe

de (de-)compressie van archives precies in elkaar

steekt. Ddimikmr i^ il wiicidldesfe w&t^m vmr
anderc dan MS-DOS systemen beschikbaar. De ori-

ginele sources van Phill bhjven echter veihg en wel

acht^ slot m ^greeM. Wl& teisdcitte Is ^mmnAm
van een aantal losse tekstfiles die in een algemene

UNIX-stijl het pakket omschrijven. De documenta-

tie van k p&m^ In vci^^lmg mei de
tientallen kilobytes $m dlicttmentatie van de andere

pakketten.

Er is nog een facet geheel onbesproken gelaten: de

betrouwbaarheid van de verschillende packers. De
staMlteit van de paU^i^mUmom^ te bepaletf; tf{-

dens de test leverde geen der utilities beschadigde

archives op. De kinderziekten van PKZIP lijken op-

gelost; er vmm-M Wrgaaii4e
met]

1%^ 4r mgeltfim^im^^dew^^^meSteden

"recover" faciliteiten echter niet of nauwelijks bruik-

baar te zijn; een beschadigde archive is niet meer te

herstellen en de inhoud mmdm beschouwd als

"verloren gegaan".

Conclusie

De conclusie van dit verhaal bevestigt slechts wat

door velen zonder gegronde reden werd aangeno-

men: PKZIP is "the way to go" als het om MS/PC-
DOS gaat, in vrijwel aUe muimm g^valkn verdient

LHArc de voorkeur.

De ontwikkeUngen gaan snel en het is best mogelijk

dat de situatie wellicht al weer veranderd is. Nieuwe
v^mias ^ %e^sdii^ prtfgtd^aimntmnr of ^ed
nieuwe programma's crunchen, imploden en shrin-

ken toch weer sneller en beter dan het programma

naar mijn

Sommige utilities bieden mogehjkheden gedeeltelijk

beschadigde te reddm. In de praktp: blijken deze

Joost Voorhaar
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Niet zoveel tdcst feim Srwi^ di W^Ss^

van het programma bij deze aflevering al een vol-

doende grote aanslag pleegt op de beschikbare pagi-

Invoer en uitvoer buiten DOS om

Door de I/O van een programma altijd via de daar-

Mbmie DOS fimedes Mm topm, hmm-
ken we dat ons programma op elke machine waarop

MS-DOS als operating system draait, zal functione*-

1^ W^^km^W^v^ er aan deze methode ook een

aantal nadelen. DOS is niet alleen traag, maar er

ontbreken ook nogal wat mogelijkheden, zoals het

cursor en het kiezen van de gewenste kleuren op een

systeem dat in kleur kan werken. Daarvoor kan men

4m 4e §^dale driver AI^.f!^ ta^fetm, maar

^Biaakt alles alleen nog een beetje trager. Het kan

^Mmaasl veel sneller en veel mooier als we gebruik

mtkm vm li^ liOS oi mdmtmds^ m het viiieoge*

heugen schrijven. We moeten er dan wel rekening

mee houden dat dergelijke software machinetype af-

hankeUlk is. De meeste madiines witarop MS^OS
draait zijn tegenwoordig echter compatible met de

IBM systemen, zodat dit niet zo'n groot bezwaar be-

hoeft te 2^n. ErmUm edi^er oc^ nog andore adder-

^escoiderlietgras:

8088 in da IBM (Deal 4)

— Lmg niet alle tM^taande^^ sys^sm^ beselitt^

over dezelfde faciliteiten in het BIOS. Wie dus

''optimaal" gebruik gaat maken van de mogelijk-

heeft, produceert gegarandeerd iets dat op an-

dere systemen niet meer werkt. In het algemeen

zifn alleen fvm^^mmmmmk #^rnm^ be^

schikt bruikbaar.

— De meeste netwerken verwachten I/O via DOS.

nieken gebruik maakt dan ook beslist ongeschikt

voor gebruik binnen een netwerkt. Als een der-

teerd is men aan de andere kant gegarandeerd

elke controle over de gang van zaken kwijt.

— Onilei<^g van de mtvoer is niet meer mogelijk.

Nog eens HEXDUMP maar nu via het BIOS

Laten we nu het progranmia "HEXDUMP" uit de

iM&m^ eem "mm^ mm uitvoer ket

BIOS. We behoeven daartoe alleen maar de routine

CHAROUT te herschrijven. In figuur 1 is te zien

mi mmm i€i ^ll^^is§& fmg^ het labd

CHAROUT in de plaats komt. Functie OEH van

BIOS interrupt lOH drukt het teken dat in register

speciale tekens zoals CR en LF alsmede Bell en

Back Space keurig netjes geinterpreteerd. Ook zorgt

CHAmOOT: PUSH
MOV
XOR
CALL
POP
RET
ENDP

BX
AH,OEH
BH,BH
INTR10
BX

;Laat BX ongemoeid!

;Functie OEH van INT lOH
;vo0r sdii^mipsisam 0

tuit teken inAL af

*yAanroep van BIOS intemipt lOH
;Hierbij gaan SI, DI en ES verloren!

INTRIO

INTRIO

PKOC NEAR
PUSH SI

PUSH DI
PUSH ES
INT lOH
POP ES
IPG* m
POP SI

RET
ENDP

;De no<%e fi^li^s fa^i^^uren

;Interrupt aanroepen

;en de registers weer terughalen

Fig. 1:BfOS-imroeiimwuli^^
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de routine ervoor dat het scherm een regel omhoog
rolt als de laatste regel van het scherm is bereikt. In

register BH moeten^mm^mm i^ m^kt wiAmmr
pagina zal worden afgedrukt. Normaal is dat pagina

0. Niet alle systemen beschikken over meerdere pa-

gina's. Vergeet mkw^i^WS^mfgi^lml^
Bdmm stmithmmm4mhmSkvm deopm file!

Na de2» ^jziging lijkt het programma nog precies

hetzelfde te werken. AUeen is het merkbaar sneller

geworden. Doch aJs u probeext cm de uitvoer met
bt^^aA^ B^I^ilaidr dfe pitetef te sturen, zult u
merken dat dat niet meer mogelijk is. Ook worden
geen TAB's ondersteund. Het gebruik van het BIOS
is edbLtis^' edl vlotte methode in programma's c&e

toch uitsluitend voor lokaal gebruik 2ijn.

Tekst zoeken in een tekstfile

Het programma van figuur 2 doet ongeveer zoiets

als de DOS commando's FEND en TYPE. Waar h^
om gaat is dat we hier kmmen zien hoe we regel voor

regel gebufferd een tekstfile kunnen lezen en af-

drukken. De bedoeling is hier dat elke regel wordt

onderzocht op i^wezigheid van een bepaalde
string ^ iat ftblteii^ Ifls deze wordt gevonden het

programma even op een toetsdruk wacht. Er zijn

dus twee parameters nodig: De naam van de file en

ife ofle z^em dbiof. Cte het niet te ingewikkeld te

tmSmmj^mmm^m ilt in de tekst tte ilte

gel met een CRLF combinatie eindigd. Het pro-

gramma demonstreert de kracht van twee stringing

stru<i^#B we nog itfet cerder zagen. De eiafste h
SCAS (SCAn String). Deze instructie tast de string

op ES:DI met een lengte van CX bytes af naar het

teken in AL. We ge1»iitkrah^ om ife spafleta^ii
de parameters te vinden en om de extra spaties over

te slaan. Denk er om dat DI indien we vonden wat
we zocfaten altijd een plaats voorbij het gezochte te-

ke&i^aat!

De andere rappe jongen gebruiken we om de ingele-

im regel af te zoeken naar de string van 41$Wm^^
parameter. CMPS vergelijkt twee strings ter lengte

vm CX tekens in een keer! De een wordt aangewe-

tm wmt WMXL en de andere m&t BSM^ Jjfe.^
string werd gevonden wachten we ewn op een toets*

druk.

Merk op dat omleiding van de uitvoer niet erg zinvol

is als die naar een disk file wordt gestuurd. We zitten

dan inmiers met tfie toe^drt^f ¥blgende keer zullen

we dit programma dan, zonder de hele listing hier af

te drukken, omwerken tot een "DOS filter". Filters

zijn over hd: algemeen erg gemakkelijk m assembler

Ruud Uphoff

Fig. 2: hetprograrmmFMDMMimmM$t

DISPHAND
CR
LP

OFS

JMPS

BUFSIZE

DAm

MASKRL
MASKR
HANDLE

EQU
mm
EQU

2

13

10

;Bejkenden uit de vorige aflevering

EQU OFFSET

MACRO TARGET
JMP SHORT TARGET
ENDM

EQU 512 ;Omvang van het buffer.

DATASEGMENT ^—

0

BUFFER

DB
DB 255DUP(?)
DW 0

DW (?)

DB BUFSIZBDUP (?)^ fflebufl^

;Het lengte byte

;van de string die we willeba zoeken

;Opslag voor de file handle
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Talen

BUFPTR DW 0 ;De leesindex in dat buffer

BUFEND DW 0

LINEL DB 0 ;Deze string is de regel die is^*

UNE DB 255DUP(?) aan het verwerken zijn.

DB ENDMSG-ERRMSG-1
DB 'Bad or missing parameters',CR,LF

ENDING EQU $

DATA ENDS

SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DSiDATA, SS:PGMSTACK

GMTFOM r rvULx MF AT?

PT ;Laat ES:DI naar liet buffer wijzen

rXJr no
MOV
PT TQM

IWLv/ V ;^1>S:SI naat d0 {mrant^s inh^FSP
MOV AX PSPSFfi
MOV Tl<s AX

T nn^sRJL>wJ-/OlJ

MOVIVIV-/ V PT AT

;inCXhalen

UNLEAD: O 1 V-/ ;Foutvlag gereedhouden

JCXZ NONAME jGeen parameters? Jammer dan!

DEC cx
CMP AL,20H
JZ UNLEAD
PT T<sT4 ;De lengte in CX bewaren

STOSB ;Eerste teken opslaan

RIP MOVSB ;en de rest er achterami

MOV DI,OFSBUFFER ;ES:DI weer naar het buffer zetten

POP cx ;en de lengte terug van de stack

INC CX ;indhi^ dat ecrste tete!

MOV AL,20H ;We gaan naar een spatie zoeken

REPNE SCASB ;En dat gaat rap met een 8088!

STC ;Heel pessinnstisch fbutvlag zetten

JNE NONAME ;Zie je wel: Geen spatie!

DEC DI ;Wel gevonden? dan DI terug en erop.

XOR AL,AL ;enereen ASCtStwA m^^m^mm
STOSB
MOV AL,20H ;Weer een spatie in AL
REPE SCASB ;Nu om spaties over te slaan

DEC DI ;Denk hier dus altijd om!

JZ NONAME ;Helaas: alieen maar spaties

CLC ;Niet font dus

NONAME: POP DS ;DS terughalen

JC NOSECPAR ;Waren we heer met CF= 1 dan er uit!

MOV MASKRL,CL ;Lengte ms^ ie2e piffimeli^ c^laan

MOV SI,DI pSiDI naar 2^^m^^iii\mSki:
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Talen

MOV DI,OFSMASKR ;ea die naar zijn plekje brei^n
REP MOVSB

NOSECPAR: RET
GETFILE ENDP

PROC
MOV
MOV
mr
JNC
JMP
mm
MOV
MOV
RET

NEAR
DX,OFS BUFFER
AX^DOOH
21H
OPOK
ERREXIT
HANDLE,AX
BUFPTR,0
BUFEND,0

;IM:DX op de a^tam richten

•6& file ^enCT voor lezen

;Indien CF = 0 dan is het gelukt

;anders afbreken met foutmdbUllg
;De handle opslaan

puffer ptr op nul zetten

;en het buffer is leeg

;Teken uit de file lezen

READBYT rKUC KTT7 A T%

MOV BX,BUFPTR ;Buffer ptr in BX halen

QMP BX,BUFEND
JB PICKBYT

MOV BX,HANDLE ^^ian buffer eerst viillpn

MOV CX,BUFSIZE ;met maximaai BUFSIZE l^es
MOV DX,OFS BUFFER
MOV AH,3FK
INT 21H
JNC BLOCKOK
IMP ERREXIT '^mmm van die leesfoiit..

BLOCKOK: XOR BX,BX ;Na lezen blok pointer op 0 zetten
MOV BUFPTR.BX
MOV BUFEND^ ;en aantal bytes ittlirite

OR AX^ ;Niets gelezen?

JZ ENDHLE Batk dude file.

PICKBYT: MOV AL,BUFFER[BX] ;Teken uit buffer inAL halen
INC BUFPTR ;eii pointer er vo(M| s^t^n
CMP AL,1AH ;Geen CTRL-Z
JNE MORE ;dan er uit met 21F = 0

ENDFIIJE: MOV BX,HANDLE ;anil^ (fe file shiit^
MOV AH,3EH
INT 21H
MOV AL,1AH ;CTRL-Z laten zien

CMP AL,AL ;en ZF = 1 teruggeven

MORE: RET
READBYT ENDP

;Regel in buffer lezen

READLN PROC NEAR
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iVlLJ V F>T OFQ T IMF

xJo

POP

JVlvJ V

mmmm: CALL READBYT ;Byte uit de file lezen

JZ LINEDN ;Emde file? Dus ook einde regel

LINEL
AT OAH •T

jyi.ljrlvJC«3 1-1% ^iXwvy UUa uvg wYiSIl liilUI .'.gg|gii

i^iiNiiurN. PT T^M AV *T c»c»tcfp ffVpn npwarPTi

JVlw V

IVlv-/ V PT T TNTFT

XOR CH,CH
CALL WRITESTR ;Regel schrijven

CALL SEARCH ;Staat de gezochte string hier?

POP AX ;Terug met laatste teken in AL
RET
ENDP

^egel beoordelen

PROG NEARm
POP ES
CLD
mm SLOPS LINE iDSiSl vAjst naar de regelmhaSm
MOV CL,LINEL jjuengie vdii uc rcgci

SUB CL,MASKRL •\4^in Ipnfrfp \/5*n Tipf maclfpr ic qptiopct

JS ENDSRCH
XOR CH,CH

PUSH SI •Source index bewM'eii

PUSH CX •pn Inontpller bewaren

MOV DI,OFS MASKR 'ESiDI naar het masker laten wijzen

mm CL,M^^O(L •pn lift leriiytp in CX
REP CMPSB •^trin(T<; vprcrpliikpn

POP CX ;CX en SI weer ophalen

POP SI

JZ FOUND •^trinfT nipf CTPvnnHpn*?

INC SI •Aun n ppn tplfpn vprHpr nrr^HpfPn

LOOP SLOOP
IMPS ENDSRCH ;Hiets gevoadeB dus

FOUND: MOV AH,08H ;GeV(^pi! Evi^ opem toets wachteai

INT 21H
ENDSRCH: RET
SEARCH ENDP

;Afbreken met foumelding

ERREXIT PROC NEAR
PUSH AX
MOV DX,OFSERRMSG+ 1 ;DS:DX op defoutm^^ richten

De/<P Kenner, no. 70 (februari '91)



ERREXIT

WRITESTR

FIND

FIND

CODE

MOV CL,ERRMSG
XOR GH,CH
CALL WRITESim
POP AX
MOV AH,4CH
INT 21H
ENDP

;eii lengte in CX halen

;Foutcode terug inAL
;en acliterlat»i als 'TumimS!'

l^ri^g aidtvB^tm op li^sdimm

moc
MOV
MOV
INT
RET
ENDP

NEAR
BX,DISPH^y<©
AH,40H
21H

;Display handle in BX
;en foutmelding schriiveil

PROC
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
SUB
MOV
INT
CALL
JC
CALL
CALL
CMP
JNE
MOV
INT
ENDP

NEAR
AX,SEG DATA
DS^
PSPSEG,ES
BX,SEG 7777:rW77,
AX,ES
B3^AX
AH,4AH
21H
GETFILE
ERREXIT
FILEOPEN
READLN
AL,1AH
MOREUNES
AX,4C(»H
21H

;De verplichte figuren.

; zie vorige afleverii^

;Paraineters ophalen

;en stoppen indien foirt

;Anders file opoiea
;Regels lezea en atindUl^

;tot einde file

PGMSTACK SEGMENT
DW 1jOOHDUP(?)

PGMSTACK ENDS

STACK

77777777.
77777777.

SEGMENT
ENDS

WOGEHEUOe*-
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Voortgang KGN-68k MINIX projoet

Een van de voorwaarden voor de goedkeuring van

het KGN-68k project is reportage aan de leden.

Daarom zal er in de /^P Kenner vanaf nu dus iedere

keer anttkrd ^'Vmi^xe^ KGN-68k MINCC pm-

Ij^k^mgrnm ifeidi^tdBmgen van de KGN:
— Het vergaren en verspreiden van kennis over

componenten van microcomputers, de micro-

#5iit|mtiis M ie bijbehorende syste^n*

software.

— Het stimuleren en ondersteunen van het gebruik

van i^M&m^m^ to liemm tmSbsiksM toe-

Het KGN-68k pri^ec* Is ean ieMllpfelaviAigmn
onze doelstellingen. Door het opstarten van het pro-

ject wordt er binnen de vereniging kennis vergaard

over ie Aarfar i^arop je tegen-

woordig een computer in elkaar

zet. Om deze kennis weer te ver-

spretdtefii m&m At Wfen, iiiwiefi

de resultaten van het project weer

ter beschikking^ gesteld van de le-

kelde systeem voor leden

beschikbaar komt en dat het pro-

ject zal l^den tot een aantdwMm-
len in de juF Kenner om de in het

kader van dit project vergaarde

kemms verder^ versprddes.

komststaat

Het verspreiden van de volledige kennis kan bij de

aifronding van het project, volgens de planning in no-

vember 1991, beginnen. Tussentijdse inzage is na-

tuurUjk ook mogeUjk. Hierbij moeten we echter wel

een beperking opleggen. Omdat het er op lijkt dat

het project ook voor mensen buiten de verenigii^

sseer interessant is, willen we liever niet dat er teveel

detail-informatie naar buiten gaat. Om deze reden is

inzage in de documentatie, schema's programma's

etc. zoals die tijdens de loop van het project gepro-

duceerd worden voorbehouden aan leden van de

KGN. Kortom, bent u lid dan kunt u kennis nemen
van alles wat de projectgroep produceert en kunt u
meepraten, bent u geen lid en wilt u een KGN-68k,

dan kunt u maar het beste Ud worden want het

KGN-68k MINIX systeem kan alleen door leden mr
geboiiwd wordCT*

Het stimuleren en ondersteunen

vaniiit bestunr m fm^f^imp mS
worden waargemaakt door het ont-

wikkelen van een printplaat, even-

inkoop(korting), het beschikbaar

stellen van geprogrammeerde logi-

Mi|p>'' 1^'' '
' t^s^H ' 'Wi

een vanuit het bestuur gestimu-

leerde verdere ontwikkeling van

hard- en software voor het s;^eein.

Een telefoontje

naar Geert

(04788-1279) is

toch een kleine

moeite!

De projectgroep staat trouwens altijd open voor in-

breng van de leden, ideeen, suggesties. Uiteraard

ook voor vragen, ook als ze gesteld worden in de

trant van: "Het klinkt misschien dom, maar houden

juUie ook rekening met ....?". Verder kunt u natuur-

lijk sJtijd uw mening over het project geven. De pro-

jectgroep staat ten alle tijde open voor inbreng van

de leden en stelt elke bijdrage, hoe klein ook zeer op

prijs. Een telefoontje naar Geert (04788-1279) is

toch een kleine moeite! Hetzelfde geldt natuurlijk

ook voor de rest van de vereniging; u kunt de be-

stuursleden en of de redactie altijd benaderen met

uw vragen op- en aanmerkingen. Zo'n club als de

KGN is toch een geweldige denktank en de tele-

fooiiii«»iQ^s van het bestuur staan tef^l[>ite xd^

voor niets in het blad afgedrukt. Uiteraard is de pro-

jectgroep ook aanspreekbaar op de bijeenkomsten.

eiie yjeenlrossM zal er minst^ i6n lid van de

projectgroep als aanspreekpersoon aanwezig zijn.

Bij hem kunt u dus ook met uw vragen, ideeen en

komsten voldoende tijd ingeruimd worden voor een

discussies over het project, ook als dit onderdeel

Mensen die meer willen weten over hoe de project-

groep ingericht is, kunnen het plan van aanpak voor

dit project inzien. In dit document wordt de samen-

stelling van de projectgroep beschreven, worden de

verantwoordelijkheden van bestuur en projectgroep

geregeld en is vastgelegd hoe de rapportage nairbi>

stuur en leden zal plaatsvinden. Verder staat er een

indeling van het project in fasen in beschreven met

voor elke fase een aantal eindresultaten. Uiteraard

is er een globale planning voor het project in het

plan van aanpak opgenomen.

MINIX

Waarom eigenlijk mini UNIX? Vanwege de voorde-

len van UNIX: wereldwijd, hardware onafhankelijk

en de zee aan software. Verder MINIX omdat de

source beschikbaar is en omdat het draait op betaal-

bare machines te weten: MS-DOS, Amiga, Apple

Macintosh & Atari. Dit Operating System wordt

trouwens in het onderwijs gebruikt bij het practicum

van lessen over Operating Systemen. Toch ideaal om
mee te hoh^^! het vm^ mk. Be luikyie Mt-
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NIX versie, 1.5, kost $169 en een prijsverlaging is

niet uitgesloten. 1 punt 5 is het platform c.q. de stan-

daard die op alle verscUHMfj^ computers is

en waarbij bij het $dirij\^]i1^ applicaties van woriit

uitgegaan.

Het feit dat MINIX op veel systemen beschikbaar is,

maakt dit Operating System uitermate interessant

imm ite KGN. Voor iedereen die rich mmimaal 66n
van de bovengenoemde computers (bijvoorbeeld

een MS-DOS machine van +/- fl. 1000,-) kan ver-

oc^G^ is m mn MINIX oplossmg. Wil je

goedkoop, dan kun je bijvoorbeeld uitgaan van een
MS-DOS computer of een Atari ST. Wil je snel, dan
M&p ecu (duurdere) 80286 of 80386 machine. Wil je

zelfbouw en snel, dan kun je overwegen mee te doen
met het KGN-68k project waarvan de hardware spe-

iffi^ t%.m totwikkeld wordt. Het grote

voordeel is echter dat bijna alle software voor MI-
NIX op alle machines draait omdat de2© software ia

Zelfbouw

Waarom eigenUjk zelfbouw? We willen keimis ver-

garen en iw^^ifei mm ^ %&^hehdm kant van
computers. We bieden onze leden daarom das ook
een systeem aan, inclusief schema's, listinp van dte

ho^trnm, lie pf^i^fini^^ft^aire tegica en de sources
van de ontwikkelde software om MINIX draaiende

te krijgen. Verder hebben de leden inbre^g bij het

t^iWE^m te^^lM^^ cmmpm. Kwtimi, zelf-

bouw is de beste mogelijkheid eea madhbe van ha-
ver tot gort te leren kennen.

^30 ©MS ®@ni»femient

RS-232
(dcxjble)

n

y

68030 68882
(optional)

A A

Bus-

interface

Memory
+ refresh

P
Boot
Eprom

Interrupt

controller

DMA
controller

Real-time

clock

AT-bus

Speciflcaties

Het in figuur 1 getekende blokschema geeft de hui-

dige ideeen over het systeem weer. In principe be-

1: De processor. Zoals uit het blokschema bUjkt

is gekozen voor een 68030.

2: Een 68881 of 68882 coprocessor. t^^m-
kundige bouwsteen is optioned.

3: Het geheugen. Dit is op te vatten als een zelf-

standige eenheid die zelf voor de refresh

zorgt. Er wordt rekening gehouden met mini-

maal 4 megabyte dynamische ram in de v^im
van 1 MByte sim- of sip-modlili^

4: De DMA-controller.

5: De interrupt controller die als voomaamste
taak heeft de interrupts die via de AT-bus
binnenkomen om te zetten naar voor een Mo-
torola te verwerken isl^rap^

6; De bus-interface. Deze module moet er voor
zorgen dat de interne stuursignalen (control-

bus) geconverteerd worden i^sileii i§m

AT-kaarten kunnen begrijpen en andersom.
7: De seriele aansluitingen volgens de RS-232C

standaard.

8: De real-time clock. Deze verzorgt o^i^ in-

terrupts voor de taakwisselingen.

9: De iNWN^p^ W^. '1m^;^ boot-pro-
gramma emi
gramma.

Zoals uit de figuur blijkt, communiceren de boven-
genoemde modules via een interne bus met elkaar.D^Mmm bus voert alle signalen die voor een op-
timaal functioneren van het systeem noodzakelijk

zijn. Een aantal van deze signalen (voornamelijk

voedmgs, adres- en datalijnen) worden rechtstreeks

aangesloten op de overeenkomstige lijnen van de
AT-bus. Dit betekent dat 16 <lata-Ujnen en 24 adres-

Ujnen over de AT-bus natr buiten gevoerd worden.
De overige signalen (dus 16 datalijnen en 8 adreslij-

nen plus een belangrijk deel van de stuursignalen)

worden via de 030 complement bus naar buiten ge-
voerd. Op deze wijze kunnen aan toekomstige 32
bits uitbreidingskaarten toch alle benodigde signalen

aangeboden worden. Om de AT-kaarten te kunnen
gebruiken, wordt in het bus-interface de conversie

tussen de stuursignalen in de AT-bus en de Motoro-
la-bus uitgevoerd.

De belangrijkste beslissing die ondertussen geno-
men is, is dat we de MC68030 als CPU genomen
hebben. De 'Om h m^mm m^ mi^m^mm^
Memory Management Unit. Een Memory Manage-
ment Unit heeft als voordeel dat, in een Multi Tas-
Wflg^st^ dat MINK 0ok^ kitmmm^
mm ^diitt fivi^im^iimomt is. Witt de isspm&$^
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Hardware

ke voordelen van een MMU zijn wordt t.z,t m een
artikel in de fiF Kenner verder uitgelegd.

Onze processorkaart krijgt 4Mb DRAM opgebouwd
als 32 * 1Mbit. Samen met de processor bepaalt de
hoeveelheid RAM de performance en ook de prijs.

Vandaar dat getracht wordt om een realisatie met
256 kBit IC's als optie open te houden. Gedacht
wordt aan minimaal 66n set van 32 256 kBit met,

als de printruimte het toelaat, een mogelijkheid voor

een tweede set van nog eens 32 IC's. Voor hen met
hogere eisen en hoger zakgeld biedt dit bovendien

de mogelijkheid uit te breiden naar acht Mb (totaal

64 * 1 MBit). De tweede bank is echter afhankeUjk

van de nog vrije printplaat grootte. Een altematief

voor een goedkoper geheugen is de mogelijkheid

niet de voile breedte van het geheugen te gebruiken.

De 68020, '30 en '40 kmmen namelijk omgaan met
geheugenbreedtes van 8, 16 en 32

bit. In dat geval ga je uit van 16

maal 1 NfBit of desnoods 8 maal 1

MBit. Dit gaat, in tegenstelling tot

de eerste oplossing, opk bij gerin-

ger geheugengebruik meteen ten

koste van de snelheid van het sys-

teem. Het instellen van de geheu-

genbreedte kan door middel van

een draadbrug o.i.d. zodat een la-

tere uitbreiding van geheugen en

een verhoging van de snelheid op
eenvottdige gedaan kan worden.

nen lossen. Nadere studie wordt verricht, tevens

wordt er geinformeerd naar prijs en verkrijgbaar-

Dat houdt het nog

leuk om ROM
software aan te

passen van een

eigenlijk 32bits

machine.

Het van buiten de processor ver-

tellen hoe breed het aangespro-

ken geheugen is (Dynamic Bus Sizing) maakt het

ook mogehjk om een 8bits brede bootrom te gebrui-

ken; Dat houdt het nag1^ RGM m^^tmm mm
te passen van een eigenlijk 32bits brede (4

EPROMS) machine. Het zal mogehjk zijn om meer
te 64 Mb k ROM 1^ mtmwmm wordt een 32
pins sodketvoor gereserveetd.

De twme SieriSc poorten, die het board krijgt, komen
uit een Dual Asynchronous Receiver/Transmitter,

DUART, de MC68681 van Motorola. Het niveau

van de signalen aan de buitenkant zal overeenkomen

Motorola maakt voor haar 68000 famiUe drie Direct

Memory AccesrOiffitr@ni^ (§^gsmim van 25 janua-
ri 1991). Hiervan heeft elke controller zijn specifieke

voor- en nadelen. Welke controller het gaat worden,

kmmmsS^ nog inet predes%el^nd.

E6n van de werkgroepleden heeft een zijns inziens

prima toepasbare interrupt controller gevonden: de

68155. Dit device zou de 'nilc^pt-bottleneck' tus-

sen Motorola en Intel on^i^ring adeqnaat op loin*

Wat de (math) coprocessor betreft is er niets veran-

derd: voor een 68881 of '882, is geen extra hardware
nodig. Het is niet noodzakeUjk om het systeem te la-

ten draaien. Voor de ontwerpers is het enige waar

rekenh^ mee gehouden moet worden + /- 4 vierkan-

m mXiBt^ printplaat. Gezien de kracht van een

m-pitm^ot is het verantwoord deze ruimte vrij te

De defmitieve Real Time Clock is niet bekend, wel

zou deze chip RAM moeten hebben om een aantal

De processor gaat zover mogelijk naar buiten via de

AT bus. De overgebleven adres-

en datalijnen en de spedfiek Mo-
torola lijnen gaan via een andere

connector naar buiten. Toekom-
stige 32-bit uitbreidingskaarten

kunnen op deze manier beschik-

ken over alle signalen van de in-

terne hm mOm
uitbreiding met geheugenkaarten,

videokaarten en I/O-kaarten in de

weg staat. Er kan gebri^giliiiltt

worden van AT-kaarten en van

binnen de club ontwikkelde kaar-

ten voor KGN-68k, kortom vrijwel

niets is op dat g^ied onmqgetijk.

Tot zover de rapportage voor deze maand. U ziet,

dat er al een aantal zaken gedaan zijn. De volg^nd^

stap fe het m §rote lijnen opzetten van het sdbitt^

waarbij ook de problemen van het bus-interface op-

gelost moeten worden. Verder gaat de spft^^are-

froep ook zecr biimettkoit van mat. Voor de pmi
van MINIX gaan we uit van de Atari versie (die t.z.t

dus ook door de nabouwers gekocht zal moeten
wmicn). Hiervoor heeft de projectgroep een harde
schijf voor een Atari nodig en eventueel nog een

Atari machine. Als u dus dergelijke hardware hebt

staan en u gebru&tt St* niet, dan vrtgen i^ u dit tij-

delijk ter beschikking te stellen.

Tot zover de rapportage wm dezejnaand. Meer ovm
het project op de bije^lMtJttG^^^ en m de

Namens de projectgroep:

Geert Stoppers(projectleider)

Gen van Opbroek (secretaris)
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Systemen

len IBM ii^oard aan 1^^^
Het is nu mogelijk om, op een simpele manier, cen

IBM PC/XT keyboard aan de DOS65 te koppelen.

Deze sessie is zowel hard- als software ondersteund.

Zowel de hard- als de software zijn volledig zelfsup-

porting, d.w.z. er hoeft niets in de DOS65 omgesol-

deerd, danwel opnieuw geprogrammeerd te worden.

Dit geeft gelijk het zeer grote voordeel aan deze op-

De software

Hiervoor worft het programma "IBM.MAC** m
"ASCII.MAC" van Wim Schimmel te voorschijn ge-

haald. Hier en daar wat wij^m en het is helemaal

gescMfct voor dit project. (2ie

biz 7 e.v.). Tevens is er een mogelijkheid voor

"printscreen" ingebouwd. ledere keer jajs toet^

SHIFT "*/PrtSc" mgedrukt wordt, wordt eerst con-

troleert of het eigenlijke printscreen programma in

het geheugen staat ($AOOO-einde). Is dit niet het ge-

val dan wordt het programma van disk gehaald en
gerunned, staat het programma Wijl in het

dan wordt het direct gerunned.

Oewerking

A!tei^iiillii^^6ii^i»^^ het to^-

senbord een reeks klokpulsen en een 8 bits toetsco-

de, welke in serie aangeboden wordt, beginnend met

De klokpulsen gaan via Nl naar een pulsvertragend

netwerk (R1-R2/C1) om dan als klokpuls aan de 2

SIPO registers aangeboden te worden. Parallel aan

deze klokpulsen wordt de datalijn rechtstreeks aan

deze SIPO aangesloten. Het pulsvertragend netwerk

is aanwezig om straks het KS signaal op het juiste

moment te laten komen, zodat er niet tijdens een

flankverandering geclocked kan worden. Na 8 ver-

traagde klokpulsen wordt poort N4 vrijgegeven, zo-

dat de 9e klokpuls de KeyStrobe genereert. Deze
i^brcl^ bBp de "on" periode aanwezig. Het toetsen-

bord levert 10 klokpulsen, waardoor aan het eind

van de omzetting de schakeling zichzelf reset m.b.v.

N3/D1. De combmatie R3/C2-D2 zorgt dat tijdens

het insdn^elen van de systeem de 2 SIPO's gereset

worden.

IBM_keyb.mac Is het tw^ aimigprdgrittnma. Het
staat in figuur 2.

IBM_table.mac bevat de ASCII toets-waarden en

mm m ii^w 3. Wgrn 4 i^^tot^ bevat

sardmp.mac, een simpele ptbit^nUver.

tie'MraMM:
De hitfdware 1>estaat int een 3-td ICs, 3 weei^tan-

den, 2 diodes en 2 condensatoren. De schakeling

wordt enerzijds d.m.v. een 5 poUge DIN-plug met de

toetsenbordbonnector verbonden en anderz^iiddr
middel van bijvoorbeeld een flatcable aan de

toetsenbordingang van de computer verbonden. De
con^nitar fevert de 1

Opmerking:

Nu zullen enkelen onder ons zich afvragen: "Leuk,

maar hoe boot ik nu het systeem op, daar er nog

g&m Im^bmrnMnvct in mijn computer zit

Heel eenvoudig; door het drukken op toets F8, want

deze heeft de toetscode $42 = B(oot) en hoppekee

^rt^m iri¥e gaat lopen en het computer plezier

kan aanvangen, nu met een "echt" toetsenbord.

Uiteraard wel even de keyboard-driver vanuit de

LOGIN.COM installeren.

Veelsucc^s,

FmnkBms

IC1C
I
10 I

sABCDE
3 IC2
74LS96

D7 6 5 43

23U67

SABCDE
5 IC3
74LS96

S?888g

0810

12 TCTT3"

74LS132
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File : ibm_keyb.mac

IBM toetsenbord vertaler voor DOS-65 computer

Een idee van: Wim Schimmel (6502 kenner no.53)

;*

•*
>

workmem equ $aOOO

initorg equ $aOOO

iiitrcHqg equ

equ $20 ; OPcode
bit equ $24

command equ $c006 ; DOScommand

viaa equ $elOO ; VIA 1 (o.a keybosffd)

vapad equ viaa + l ; Poort A Data

conint equ $cb2e

keypnt equ $e7b7 ; Pointer in keyboardbuffer

tstnd equ $e7d) ; Test ^)ectale toe^ adres

org initorg

ihm php
sei f l^^id^d^ ifif^mint'<

Ida #0
sta ; Reset k^jfboaiAilferpe^^
sta tstnd ; Initieele waardekO^ii^lij^
Ida #jsr ;JSR INTER
m
Ida #inter&255

sta conint + 1

Ida #kter> >8
sta conint + 2

Ida #bit
;
Skip RTS instruktie

sta GOniiit4-3

pip ; Enable interrupts

rts ; Einde initialisatie routine

org

php ; Bi^aisyr Malnyts re^sltm

and #%01111111
; V^r^derketMSB

tay ; Toetswaarde in Y
1^ tmmrt^ ;iUI ASOOr waarde uitdatiM
tsa

Fig. 2:smm^kstvm IBM^key^muc
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pip TT 1
•

; Herstel status register

maak
\
Spiiiig als toets is ing^rukt

cmp #numlck

bcc DiKenu
,
oprmg maien geen coniroi loeis

CMip

bcc lockkey
;
Spring indien CAPS- of NUM-locdfe tmU

and tstnd ; Reset het bijbehorende bit

spcicna StSi ISulCl

pia ; ueen geldige ASCII waardej

pi<l , V CI wijucr icrugKeciaures

ris

lockkey

>

5!^ Ctrl

bit tstnd ; Test Ctrl bit

bne brkend
;
Spnng als Ctrl ingedruli^m

txa

€or
J i^i^ro- oi iN uJvi-iocK loeis

cor lainu , inverieer nei log^e Dit,

bcc spclend
;
Aitiju

cmp #numlck

bcc noctrl
;
Spring indien geen control toets

<3iip #caplck-f 1

bcc brkend
,
bprmg maien CArb- mmMm^mm^ Wm&

eor
;
Ctrl, Alt ot oniit toets

isina ; Zet het bijbehoireiide bit aan

DCS spcLend

9

w a

DCC nolttr

cmp :^V -4- 1

no miKX
nn Ittr cpy y iNunicrieK pdu loeis.

fir* ini*tilU IlllK
)
opruig muicn mci nunicriciv

iua iscnci

and

beq mkend
;
Spring als NUM-lock en Shift uit zijn

Gsnp

beq mkend
J Spring als NUM-lock en Shift aan zijQ

Idx tnunilck-$47,y ; Haal numeriek pad toets

Dpi mkend ; Alujd

no tnrt'lxl\J nil IV. J.

fee ^JDwux^jDll mstnuQae

no__mrk Ida

bit

beq mkend
;
bpnng als bnitt met in^edraKt

ICLX lSmIi-l,y I Haal shift toets

prser

Ida # orl

bit tstnd ; Test Ctrl bit

beq einde
;
Spring als Ctrl niet ingedrukt

txa
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GlKp #iiis

bcs ciirctrl I Als ASCn waarde > = cursor-control

#%oooum ; Control code ($00 - $1F)

ICC $2c ; Dummy BIT instruktie

adc #15 ; Cumsor a)]i&ol aide

«

f

; Karakter in A-register

Its
; Geldige ASCII waarde

#6 ;C0n^Qle4^df file

cbeck dex ; reeds in geheiigen

biai exec ;aanwezigis

Ida scrdmp,x

onp workmemH-3^
biq check

loadfil Ida #getdmp > > 8 ;!Zoiuet^ lees file

1% #getdmp&255
jsr command
Ida #v

; Sprmg indien file niet bestaat

W ; ]^i!^eer programma
pk

; Vetwijder terugjkeeradr^

exit

pta

rts

;File : ibm_tabl.mac

; ASCII converter voor IBM (/XT) toetsenbord.

;
Maaar msLl&e van: Wim Schimmel (6502 kenner no.53)

Datum :^-OKT-66

*

* Variables

*

break equ $03 ; shift scroll lock

scrlck ecp $13 ; scroll lock (DC3)
esc equ $lb ; escape

spcbar equ $20
; spacebar

del equ m ; delete

; funktie toets^

fl equ $80

£2 equ $81

fi equ $82

ft equ $83

Fig, 3: toetsentabel voorIBM toetsenbord
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equ $84

m equ $85

a eau $86

£8 equ $87

B equ $88

m equ m
tab equ $8a ;tabredili

; Shift funktie toesten

sfl equ $8b

sf2 equ $8c

s© equ $8d

sf4 equ $8e

sf5 equ $8f

sfiS equ $90

sf7 equ $91

s£8 equ $92

sB equ $93

dm equ $94

stab equ $95 ; tab links

prtscr equ $96 ; print screen

; lUiiuendb^ pad toetsen

ins equ $aO

end equ ins 4-1

down equ

pgdn equ
;
page dom

left equ ins + 4

centre equ ius+5
right equ &is*6
home equ ins + 7

up equ ins+8
Pgup equ ins+9

;
page up

delkp equ ins + 10 ; delete (keypad)

;
Speciale control karakters

numlck equ %11101111
capick equ %11110111
alt equ %11111011

shift equ %11111101

Ctrl equ %11111110

; Tabellen

imm esc/1234567890-

=

',del

fee tab/qwertyuiop[]\r'

fee ctri;asdfghjkl;\'"

fee shift/\\zxcvbnm,/,sliift/*'

fee alt,spcbar,caplck

fee fl,£2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,fl0
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fee numlckjScrlck

iiq]|ie^iip,pgup, -

fee Ifitf PPTifrp ricrfif ' -^*

fee £30ICl,QOWil,pgail

tshift fnc CoC, l\^Tr<9 /O OL*\J yUCl

ICC cfoK 'rM]l7lHD'TVTTTrM>/l\*>siaD, UWriK 1 Y UlUF^ f\r

fee

fee u, |ZiAC vi3JNJVi< > / ,u,priser

fee 0,spebar,0

fee sfl,sf2,se,sf4^e^f6^,sffi,s©,sfl0

fee 0,break

botumlck fee '789.*

fee '456+*

fee 'o:

end ibm

; FUe : SCRDMP.MAC

; Door : B*aak Bens

; So'eoidiimpToiitiiie

; Datum : 24-DEC-90

opt nogen

;*

;*

;* Variables & subroutines

workmem equ $aOOO

eold

statpri equ

pgpi
userM:

equ $cOOO

eold + $al5

equ cold*f$al8

equ cold -f Sale

; Status printer

; Print sdways (ignore status)

;ONdc user break

start equ $e7ad ; Top current Addeosa-een (2 bytes)

vidram equ $e800 ; Start of videoram

jmplbyt equ •/OPcodeBITxEfiK

equ

equ

24

80

;Rowsj|^rsareen

; CSiaracter peir row

Fig. 4: eenmi^MtmJtomn driver
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ctfliiiTlllDIM III 111/ Jnip oviump

filejdi 1m 'scrdmp' ; File identifier (alwap 6 bytes long)

version tm *V1.0'

linecnt tm 1 ; Lmei^iin^

>

>

cli

Ida start , JTrmc s^@6n
start +

1

sta getscr +

1

stx getscr + 2

Idx #hight * ^pf linp-r^r^iinfpr

stx linecnt

prioop Idx #width • SkPt folomn-rTMintpl*

gctscr Ida getscr y vjci ocrecu udLd

and #%0U11111 9
oiJLip lu utvvivacicci inverse vid&o

cmp #"
DCS 2i , jDidncn wnen —

m #Y
2 jsr centro • i^o f^pnfTOTiir* riP\Air»P*

J
1 U L/t/lill UlllC ClCVlCv

1

DCS prerr ; Branch on error

inc getscr +

1

; Immmm curi^taddrei^^d#orm
chkcol

getscr + 2

Ma getscr 4- 2
; Check videofambordei^

ana #vidram+ $0700 > > 8 ; Max. $EFFF
ora #8 ;Min. $E800

sta gel5cr-f2

chkcol dex

bne getscr ; End of line ?

Ida #v
jsr centro ; To cen^roiiic dei^
Ida

jsr centro

dec linecnt ;Iinecounter -1

bne prioop ; Entire screen printed ?

prerr rts ; End of print sc^en roiitiiie

centxo tay ; Save accu

wait us^M
bcs 90.f

;
Breakkey pressed, yes Aen exit

jsr statpri ; Get printer status

bcs wait ?MIC received, no ttien wait

tya ; Restore accu

90

jsr putpri ; Print always (ignore status)

rts ;E9dt

end
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Methoclen en technieken voor datacommunicatie (Deel 6)

bdeidtng

Zoals in de vorige aflevering al is aangegeven, wordt

in deze aflevering wat dieper in^egaan op enkele

protocoBen voor file-traiisfeir ffle bij hobby-

computers gebruikt worden. Het betreft in deze

aflevering protocollen voor de uitwisseliiig van files,

dat wil zeggen dat een brofc inftntnatie (een pro-

gramma, een tekstbestand of iets dergelijks) van de

ene computer naax de andere omipMm Qverge-

grote brokken informatie (meerdere kilobytes of

zelfs megabytes) die overgestuurd worden om ver-

volgens bij de ontvanger op schijf opgeslagen te wor-

den. Dit dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld het

uitwisselea van besturingsopdrachten waarbij een

opdilclt l^ltt^ i^ii robot of iets dergelijks over het

algemeen kort is (minder dan een kilobyte) en door

de ontvanger meestal meteen uitgevoerd wordt.

Diverse protocoHen

Voor het uitwisselen van files zijn een groot aantal

protocollen beschikbaar. Ons Bulletin Board The
Ultimate ondersteunt bijvoorbeeld de volgende pro-

tocollen:

SuperSK
K9X
BiMoctem

Lynx

Puma
HyperDrive

JModem
Kermit

Translink

MegaLink

SEALink
True YModem
WXModem
XM&dem
YModem
ZModem

Kdri^isi: een grote verscheidenheid aan protocollen.

Uiteraard hoeft een gebruiker niet alle protocollen

te kennen. Als hij ervoor zorgt dat degene die de file

verstuurt en degene die de file ontvangt hetzelfde

protocol gebruiken, dan kan er weinig mis gaan. Ui-

teraard zijn er wel verschillen tussen de protocollen.

Zo hebben de oudere protocollen zoals bijvoorbeeld

XModem slechts weinig mogelijkheden. Verder zijn

deze protocollen vaak langzamer dan de meer mo-

deme protocollen. Een modern protocol heeft meer

mogelijkheden en is vaak ook sneller. Zo heeft Bi-

Modem bijvoorbeeld de mogelijkheid gelijktijdig

met het oversturen van een file nog andere dingen

(bijvoorbeeld post bektjkeii) te doe^

Kemit is een owi pmi^&mi mm: beett mst mmA
moderne uitbreidingen. De oerversie van Kermit is

heel traag omdat het met zeer korte packets (onge-

kan echter ingesteld worden op extented packets tot

1 of 2 kilobyte. Daarmee wordt Kermit ongeveer net

m m^iS^ ZModem,^ mQ^km ^pm^^ocd mmt
packet-lengte van 1 kilobyte. Helaas wordt (werd?)

deze uitbreiding niet door The Ultimate onder-

het protocol en het bijbehorende communicatiepak-

ket voor zo'n beetje alle computers (micro, mini,

istUtaie en im^i^Mbm^ ikm^m 1m fm^
tocol in staat is zich aan te passen aan de definitie

(aantal bits, pariteit) van de seriele poort bij zender

en cmh^ang^. Rcmd het Kermit^protocol k voor de
meeste machines een Kermit-communicatiepro-

gramma ontwikkeld. Met behulp van dit programma
kaemm op comfortabele wi]ze twee cooffntei^ met
elkaar laten communiceren en kunnen files uitgewis-

seld worden. Voor mensen die meer over Kermit

I80bn weten, verwijs ik naar de in de referenties ge-

i^mde litoratuur [1^23^4].

Het XModem-protocol

mmfd SMtet een mill p^^^l^c^ w&M 1^
toch in dit artikel behandeld. In de eerste plaats om-

dat het XModem protocol vaak de basis van andere

de tweede plaats omdat XModem een protocol is

dat eenvoudij^ van opzet is en eventueel op eenvou-

sour<» bij de auteur beschikbaar).

Het protocol is als eerste geprogrammeerd in 1979

door Ward Christensen in een programma met de

naam Modem2. Om deze reden wordt XModem
ook wel het Modem of Modem2 protocol genoemd.

Het protocol maakt gebruik van brokjes informatie

met een vaste lengte van 128 bytes. Verder wordt de

inftetMe In b;^^, dlH^ lengte van 8 bits,

overgestuurd. XModem is niet in staat informatie

die uit bytes van 8 bits bestaat (bijypprbeeld binaire

files) over een is^Mttil^i^Bpfc ife werkt

met 7 bits en een pariteit. Verder is het zo dat er al-

tijd 128 tekens per packet over||estuurd worden, dit

betekent dat aan het amde mniSk Slc eventueel ex-

tra filler-bytes toegevoegd worden. Deze extra bytes

worden ook bij de ontvanger op schijf gezet en be-

horen, wat betreft de ontvanger, gewoon tot de file.

Het oversturen van een file met behulp van XMo-
dem maakt een file dus iets langer. Als filler wordt

Jbet end*Qf-file teken van de a£zender gebruikt. Vom
MS-DOS is ditCIM^Z ^BEX lA).
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De opbouw van een XModem packet is weergege-

veainliguiiFl.

128 dftt«

CRC oretor byt»

scH - 9ME m immr - oih

J; inhoud van eenXModempacket

Een XModem packet begint met een speciaal teken

dat SOH (Start of Header) genoemd wordt. Hier-

voor wordt het ASCII-teken HEX 01 gebruikt. Ver-

v^j^ens vo%t &m hyte dat het volgBUmiitef van het

packet aangeeft. Dit volgnummer heeft de waarde 1

(HEX 01) voor het eerste packe% dfe waarde 2
(HEX 02) voc» h^ twieeig mm.m^ mmit fS5
(HEX FF) voor het 255-ste packet. Het 256-ste pa-

cket krijgt volgnummer 0 (HEX 00) waarna weer

^bm^^mmM^wmimm%§mm^ Het derde byte

in de header bevat het (Vs) complement van het

volgnummer; dit geeft een mogelijkheid het volg-

komen er 128 bytes data die verder niet door het

protocol geinterpreteerd worden. Het data-packet

iPDrdt afgesloten met een checksum van 1 byte of
een CRC van 2 byte. Die uit de complete inhoiid van
header en data-packet berekend worden.

Opvallend is dat er packets zijn inet een totale leng-

te van 132 byte en packets met een lengte van 133

byte. Het verschil zit in het gebruik van een check-

sum van 1 byte of een CRC met &m 1
byte (CRC-16). De 1 byte checksum wordt berekend
door de exclusive or van alle bytes in het packet te

nemen, de CRC wordt (wi priiid|>e) b^rek^d door
het bijbehorende polyiici@»i^

2^^
-I- 2^^ # -f 2®

op het packet los te laten . Hierbij stelt ** de tot-de-

macht operatic voor. Het high-order byte wordt als

eerste gestuurd, gevolgd door het low-order byte.

Hoe een dergehjke CRC in de praktijk berekend
wordt, staat zeer fraai beschreven in het artikel van
Bram de Brute Het warded vm em C3RC bo-

ven een eenvoudige checksum is dat de mogelijk-

heden voor foutdetecfie en eventueel -correctie bij

een CRC beter zijn. Bij een eenvoudige checksum is

het onmogelijk een fputm Qen even aantal bits in dte-

Of er gebruik gemaakt wordt van CRC of van check-

sum wordt bij de start van de file-transfer vastge-

stdld.

Hoe gaat het nu verder allemaal in zijn werk? Wel-
nu, uitgangspunt is dat de ontvanger bepaalt wat er

allemaal gebeurt. Bij de start van de file-transfer

vraagt de ontvanger aan de zender een packet te stu-

ren. Hij doet dit door het teken 'C* (HEX 43) of het

teken NAK (HEX 15). Stuurt hij een 'C, dan bete-

kent dit dat de voorkeur van de ontvanger uitgaat

naar communicatie met een 16 bit CRC; stuurt hij

een NAK, dan betekent dit dat hijj^ii|.wil dat er

met een checksum (1 byte) gecommwfii^erd wordt.

Kan de zender niet werken met een CRC, dan kan
hij rustig afwachten tot de ontvanger ii^et dat hij

geen packets met CRC zal krijgen erifeeh ifAit vodr
een packet met checksum stuurt. Nadat de ontvan-

ger de 'C of NAK ontvangen heeft, stuurt hij het

eerste packet. Komt dit packet goed over, dan stuurt

de ontvanger een ACK (HEX 05), komt dit packet

niet aan of verkeerd over, dan stuurt hij een NAK
(HEX 15). Na een ACK stuurt de zender het vol-

gende packet, na een NAK stuurt hij nogmaals het

packet dat niet goed overkwam. Heeft de zender

utets meer te sturen^ dan stuurt hij een enkel teken,

nameHikdeEOT (^EX 04).

Om de fout-detectie eenvoudig te maken, wordt
aiig^i^ii^ geen informatie over te sturen als er van
de andere kant nog informatie komt. De ontvanger

mag dus geen NAK sturen midden in het oversturen

van een dala^d^ van zender naar ont^mger.
Verder mag de zender alleen iets sturen als daar

door de ontvanger om gevraagd wordt. De ontvan-

ger is dus ten alle tijde de master over de communi-
catielijn. Tenslotte wordt het oversturen van

informatie in beide richtingen met time-outs be-

waakt. Komt een packet niet binnen een vaste tijd na
het vragen erom bij de ontvanger binnen, dan zal hij

hier opnieuw om vragen. Hij doet dat door het op-

nieuw sturen van een NAK. Was de ACK (of NAK)
op het vorige packet zoekgeraakt, dan wordt het vo-

rige packet op deze manier nogmaals gestuurd.

Voor de ontvanger is dat geen enkel probleem, hij

ziet dat hij het packet nog een keer krijgt en zal deze

met ACK beantwoorden en vervolgens toch weg-
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Nadelen van XModem

Aan XModem zijn nogal wat nadelen verbonden. In

de eerste plaats is er in het protocol geen enkele

voorziening voor het oversturen van file-namen. In

de praktijk betekent dit dat eerst aan de zender ver-

teld moet worden welke file opgestuurd moet gaan

worden waaraa vervolgens aan de ontvanger verteld

wordt wat de naam van de file die binnenkomt moet
worden. Verder is er uiteraard ook geen mogelijk-

heid de zogenaamde file-attributen (lengte, bescher-

wmg^ datum en tijd van aanmaak etc.) over te

stnren. De ontvanger weet alleen dat er een file aan-

komt en hoe die moet gaan heten. Hoe groot de file

is, dus hoe lang het gaat dm-en en hoeveel schijf-

ruimte hij nodig is wordt hem niet verteld.

Het tsveede nadeel houdt nauw verband met het eer-

ste. Het is niet mogeUjk zogenaamde batch-transfers

uit te voeren. Dit wil zeggen dat voor eike file een

aparte XModem-sessie gestart moet worden. Je

kunt dus niet drie files, al dan niet met zogenaamde
wildcards ("sterretjes**) in de filenaam ifi li^ stu-

ren. XModem heeft namelijk niet de mogelijkheden

om uit de stroom packets af te leiden of er een nieu-

we file aankc^it m koc die nu mt&t moet gaan he-

ten.

Het derde nadeel is de vaste lengte van een data-

vm 128 byte* to de eerste plaats is deze lengte,

zeker met de moderne modems, aan de korte kant.

Voor elke 128 bytes die effectief overgestuurd wor-

den, worden 4 of 5 extra bytes in het p^d^ gl^liraird

en moet de zender ook nog wachten op een byte van

de ontvanger. Aangezien de ontvanger elk packet

dat binnengekomen is eerst nog even moet analyse-

ren (CRC of checksum berekenen) en soms op schijf

moet schrijven gaat hiermee ook een beetje tijd ver-

loren. Kortom, vr^ overhead. Tenslotte is het

toevoegen van bytes aan een file omdat de grootte

van de file geen veelvoud van 128 is natuurlijk een

vreemdezaak.

Om deze nadelen op te lossen, zijn er een groot aan-

tal variaties op het XMddem protocol bedacht. Er
zijn versies die met een lengte van 1024 byte werken

en er zijn versie die aan de file-transfer die met volg-

nummer 01 begint een packet met volgnummer 00

toevoegen. In dit eerste packet wordt dat informatie

over de file geschreven. Een voorbeeld hiervan is het

zogeiiaiunde TeLink-protocol dat onder andere

door FIDO voor communicatie tussen de BBSsen
|#ruikt is. De inhoud van dit beschrijvingsblock is

In figuur 2 zien we dat dit packet altijd met check-

sum verstuurd wordt. In het packet staat een byte

dat aangeeft of er verdo: dm^mn of met C!RC
gewerkt wordt to de praktijk zal cfit echter altijd een

0 H 8VN - Rto feib HMdtar - 16 H

1 H 00 K

8 N PF H

3 N

7 H

B H

mu 00 H

1CH
16 dhmrn

hkm Wad

2B H 01 H - C3F1C or

OO H- GhMkM
2C H

83 H

Fig. 2: beschrijvingS'packet van het TeLink

CRC zijn omdat er geen implementaties die met
diecksiun werkm zap. De oi/erige packets worden
normaal met het XModem protoc^^ni^^i^
stuurd.

ZModem is het communicatie-protocol dat meestal

door de auteur gebruikt wordt. Dit protocol is zeer

betrouwbaar gebleken en haalt een hoge gemiddelde

transmissiesneldheid. De beperking blijkt voor 1200

en 2400 bps yerbindtngen bijaa zonder uitzondering

de snelheid'^ het gebmikte modem te zijn. Bij een

modem volgens V22 (1200 bps) wordt in de praktijk

zo'n 114 tekens per seconde gehaald. Dit betekent

Ite WsS^^sM. Wl &i Aioiteai-protocol erg klein

ZModem kent zogenaamde data-packets en zoge-

aaamde header-packets. Een data-packet bevat ui-

teraard gegevens uit de file die overgestuurd moet
worden. Header-packets zijn eigenUjk stuurop-

drachten voor de andere partij. Vooral van deze

header-packets zijn er binnen ZModem een groot

aantal aanwezig. Met behulp van deze header-pa-

ekets kunnen zender en ontvanger samen er voor

i^cofen dat de file^ goed ov^^ri^i^^

Om een goede foutdetectie-mogelijkheid te hebben,

maakt ZModem gebruik van CRC-berekeningen.

Voor de header-padcets is dit altijd een CRC-16 met
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een lengte van twee byte; voor de data-packets is dit,

afhankelijk van de afspraken tussen zender en ont-

Bij de start van het protocol wisselen zenderm ont-

vaster zogenaamde ioitts&atie-packets nit. Hier-

mee maken ze afspraken over de wijze waarop de

overdracht plaatsvindt. Het betreft hierbij afspraken

over de lengte van de packets, de wijze van OlC-be-
rekening voor de data-packets (CRC-16 of 4 CRC-
32) of er sprake is van full duplex communicatie etc.

en na lioeveel packets de zender op een bevestiging

(Acknoledge) van de ontvanger meet wachten. Ook
de len^e van een packet is instelbaar. In de praktijk

wordt deze lengte afgeleid v^ift SB transmis-

siesnelheid en de kwaliteit van de lijn. Bij een snelle

communicatielijn wordt de maximale lengte van

1024 l^e ingesteld, bij een langzame lijn (300 bps)

wordt gebruik gemaakt van kortere packets^ Dit is

gedaan om bij storingen toch

binnen enkele seconden te

kunnen bepalen dat er iets met

een packet verkeerd gegaan is;

zdn men namelijk bij 300 bps

met packets van 1024 byte

werken, dan duurt het overstu-

ren van eett eompleet packet

ruim 40 seconden hetgeen be-

tekent dat het altijd 40 secon-

den dutut voordat de

ontvanger weet dat er iets mis

is. ZModem kan, afhankelijk

van de kwaBteit van de com-
municatielijn, ook de lengte

van een packet aanpassen aan

de omstandigheden. Bij een slechte lijn wordt de
lengte in stappen gereduceerd tot 32 bytes, bij een

goede lijn en een voldoende hoge snelheid van de
lijn kan de packetlengte opiopen tot 1024 byte.

Na het initialiseren van het protocol, kunnen er zo-

genaamde batches van files overgestuurd worden.

Ben batch M mmt M^. VS&A^
wordt elke file voorafgegaan door een packet waarin

de filenaam, de datum waarop de file aangemaakt is

en de len^e van de file staat. Met behulp van de
lengte van de file kan de ontvanger uitrekenen hoe
lang het oversturen van de file gaat duren en kan hij

bepalen of er voldoende ruimte voor de fill^ op d#
schijf is. Aan het einde van een file wordt een apart

packet gestuurd dat aangeeft dat de file afgelopen is.

Verder zijn er nog packets gedefinieerd om aan te

geven dat het oversturen van een bepaalde file afge-

broken wordt of zelfs dat de hele batch afgebroken

wordt Ook kw aanpigeven worden dat het efv^^#ii*

ren van een file opnieuw moet beginnen (bijvoor-

beeld omdat er teveel fouten geconstateerd zijn).

Het kenmerkende van ZModem is dat de packets

niet zondermeer genummerd worden zoals bij XMo-
dem het geval is. De data-packets worden genum-
merd met de positie van het eerste byte in het packet

ten opzichte van het begin van de file. Zo krijgt het

eerste packet adres nul, het tweede packet adres

1024 (bij een packet-lengte van 1024 bytes) enzo-

voort. De ontvanger heeft de mogelijkheid aan de
zender door te seinen welk packet hij wil ontvangen.

bij het starten van het oversturen van een file is dat

packet 0 verderop in de file is dit uiteraard een ho-

ger adres.

Komt een packet niet goed binnen, dan zal de ont-

vanger aangeven dat het packet opnieuw gestuurd

moet worden. Hij doet dit door het sturen van een

header-packet met daarin het adres van het packet

dat niet goed aangekomen is. Komt het packet wel

goed himmkf dm hangt het van de situatie af er ge-

beurt. Als de zender wil dat

de ontvanger aangeeft dat een

pui^ goed aangdNmsil 1%
dan wordt dit door een vaste

combinatie van tekens aan het

gegeven. Wbl cmtvangst van

deze tekeiii mil de ontvanger

een acknoledge sturen. Stuurt

de zender een andere combi-

natie van tekens, dan houdt

dit in dat het volgende data-

packet meteen achter het hui-

dige gestuurd wordt.

2^odem werkt dan in de zo-

genaamde stream mode waa-

rin de packets in een mm of meer continue stroom

gestuurd worden. Of van deze mogelijkheid gebruik

gemaakt mag worden, wordt door de ontvanger bij

het initialiseren aan de zender verteld, vervolgens

beslist de zender wanneer het een bevestiging van de

ontvanger wil ontvangen. Bij het detecteren van fou-

ten, zal de ontvanger echter altijd spontaan om her-

haling van 6M ofmeer padcets vragen .

Op deze manier wordt de hele file overgestuurd.

ZModfem fiec^ft t^hmen het protocol voorzieningen

om kortere packets te sturen dan de afgesproken

maximale lengte. Bij ZModem wordt dus niet, zoals

^ ^efiem, gebruik geteaite ^r-bytes m het

laatste packet; ti&tlaaitete packet is gewoon korter.

Nadat een file overgestuurd is, kan de zender een

volgende file stur^ of aan de ontvanger vertellen

dat er niets meer te sturen valt. In dat laatste geval

zuUen de zender en ontvanger stoppen met het

ZModem kan afhankelijk

van de kwaliteit van de

communicatielijn de

lengte van een packet

aanpassen aan de

omstandigheden.
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Tenslotte nog een mogelijkheid van het ZModem-
ptmmA i^ m&^ bepaalde omstandigheden best

^vdl kan zijii. Omdat de ontvanger aan de zender

4^T Imxigmm vanaf welke positie de informatie ge-

sttturd moet wordeii, kan men in principe op een

willekeurige plaats in de file met de transmissie star-

ts DIt is vooral practisch als je voor het oversturen

"ymi een iHe al een half uur telefoontijd verbruikt

hebt en na dat halve uur breekt de verbinding spon-

taan af. Op dat moment is het zinvol dat je niet alles

weer opnieuw hoeft te doen doch dat je vanaf het

punt waar gestopt is verder kunt gaan. Zelf heb ik

met deze mogelijkheid geen ervaring doch het pro-

tocol staat deze manier van werken toe. Om van

deze mogelijkheid gebruik te maken, moet voor het

protocol ZModem-Resume gekozen worden zodat

zender en ontvanger er op voorbereid zijn dat er

Afsluiting

Ilk deze aflevering hebben we het gehad over enkele

protocollen voor de uitwisseling mm files tussen

computer-systemen. Het XModem-protocol is uitge-

breid behandeld en van het ZModem-proiocol zijn

de b^langrijkste eigenschappen beschreven.

In de volgende aflevering wil ik wat dieper ingaan op
wat er zoal op een Bulletin Board gebeurt en wat je
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Gert van Opbra^

Een frustratie en

Hil il liet al een poos geleden, dat ik gevraagd ben
dO0f ii dfib cm SysOp te gaan spelen op het BBS.
Maar soms kom je dan best vervelende dingen te-

gen. 7x> heb ik het ongeveer een half jaar geleden

voor elkaar gekregen de 130 Mb harddisk van het

BBS kiet om te ruilen voor een 160 Mb schijf. Op
zich natuurlijk perfect ware het niet dat ik helemaal

verzot ben op Compaq DOS 3.31. Ik vond het name-
lijk maar niets om allemaal van die "kleine" partities

van 32 Mb op de schijf te hebben. Het overzicht was
ik steeds weer kwijt en moest steeds schuiven met
een bepaalde file area omdat de betreffende partMe
volUep. Compaq DOS 3.31 is namelijk verder com-
pleet: ktsselfde als PC-DOS 3.30 en dat is dus een

mj&x je echt goedii^toEtiii^d^

Maar goed, mijn probleem dus...

In eerste instantie denk je natuurlijk dat zo'n schijf

nooit vol zal ri^n, maar ja er koaitmm tijd, komt
bytes zullen we maar zeggen... Om even duidelijk-

heid te gei^ voor straks verder in het verhaal: Bij

elke DOS^ilii^^ wordt het programmaatje FDISK
geleverd waarmee je dus je HD in kunt gaan delen.

Nu had ik die er dus niet bijgekregen (hoezo?) en

in ervaring rijker

gebruikte ik hier dus SStor voor (uitspreken als

Speedstore), die kan dat alles en ook nog lets meer,

dm geen problemen td imm:. ^b^fii
een maand geleden iets zeer vreemds. Ik was op de

tweede partitie een file aan het ARCen ( = uit elkaar

bite# 9l#^ file ixiite feii^^^^mm^
geven moment meldde het systeem mij dat hij een

bepaalde file op schijf C: niet kon vinden. Vreemd
dacht ik nog. Die Sigl fiif ^slmiikt. Dn^ Wit
doe je dan. Je gaat naar schijf C: en kijkt wat er aan

de hand is. Tot mijn schrik en stomme verbazing was
sc^^ ^ilpleet veni^...

Oorzaak??? Op dat moment denk je aan de ergste

dingen, maar een mogelijke oorzaak vinden? Ho
maar, niet dus. Dus dan alles maar weer gaan instal-

leren (met een backup vm 2-3 maand oud, stom
le:..)'fFdt, m ak^m^^tm draaide aUes weer.

Dus maar snel naar bed. Het was tenslotte al be-

hoorlijk laat geworden.

Nou als je m iets gebeurt en |e^^em ^aat isagk
dag uit aan, en aangesloten op de telefoonlijn dan is

het natuurlijk vervelend als het systeem plat gaat. Je
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hebt tenslotte een aantal vaste inloggers, die ervi^

uitgaan dat ze op het systeem terecht kunnen. Dus
elke ochtend direkt naar het BBS rennen om te kij-

ken of alles nog wel draaide. Je belt zelfs overds^

vanuit je werk om te kijken of het BBS de teldfoom

nog wel opneemt Zo ja, dm hm je todh wmr ge-

rtistgesteld.

iim iftn0^^mm&M^mB^mmd goed. ^ mbl

goede donderdagnacht... Kom ik vrijdagochtend

weer kijken bij het systeem en is hetzelfde als een

aafital m^sm terug gebeurt. Weer de ccMfA^ par-

titie C: verdwenen. Gelukkig had ik nog een ATV
dag tegoed, dus weer de hele dag sleutelen en doen,

z^odat iM ^m§m demmShmm miMt km
ledig). Dus alles weer OK en je gaat een rustig

weekend tegemoet (gelukkig gebeurde er niets). 's

zondags **e^ii^ de MD g^kmikr

upd (2 uurtjes werk) ^
weet tenslotte nooit he. .

.

En maandags ook mets um de

hand (gelukkig!) dus kan ik#^
leld^er vroeg naar bed, want dat

sd^l^ soms ook te moeten

(Wie heeft dat nu uitgevonden!)

Kom ik dinsdags beneden, en ja

hoor... Ugt het zaakje weer plat

vanaf de vorige avond 00.10 uur

(maar goed dat ik toen al in bed
lag...) Dus maar even naar het

wexk beUen dat we niet komen
omdat het BBS plat Ugt. Maar dit keer neem ik me
voor om even een pmt tests uit te gaai "mf^tm^:

lukkig draaide er op mijn eigen systeem een copie

van het BBS dus die maar opgestart, zodat men ten^

minste in kan loggen om ^mMltmU'i^m^^^
maar weer het BBS systeem aan de praat brengen.

ToevaUig belde er die dag iemand die me een hint

gaf wat het wel eens zou kunnen zijn, wat mijn prO-

blemen veroorzaakte. Veel BlOSen ondersteunen

namelijk maar schijven die maximaal 1024 cilinders

hebben. Nu had Nico de Vries een BIOS speciaal

voor me aangemaakt, waarmee de schijf van het BBS
ondersteund zou worden. Deze heeft namelijk 1224

cilinders en 15 koppen. Toen ik met Fdisk (ik had in

de tussentijd de volledige Compaq 3.31 gekregen)

de schijf weer opnieuw wilde gaan indelen meldde,

tot mijn stomme verbazing, Fdisk dat Qcn^l^ lOM
cilinders had. Dus wat doe je dan, je neemt een an-

dere versie DOS. Dus PC-DOS 3.30 uit de kast en

eens kijken wat die ervan maakt. En ja hoor ook

1024 cilinders. Dan ga je al denken.... hier klopt iets

niet. Nou ja, dat denk je dan. MS-DOS 4.01 kan zelfs

Maar ook die meldde

dat ik "maar" 1024

cilinders op de schijf

had. En dat terwijl ik

toch zeker wist dat het

er 1224 waren.

schijven van 1 Gbyte (dat is dus 1024 Mbyte) dus die

eens even geprobeerd. Maar ook die meldde dat ik

"maar" 1024 cilinders op de schijf had. En dat ter-

wijl ik toch zeker wist dat het er 1224 waren. Wat
dm met die laatste 200 cilinders* Dat is toch wel 30

Mb wi^je Inj laiiit

Nou ja, Speedstor dan maar weer. £n ja hoor, 1224

me niet vergiste. Dus weer aan het werk le partitie

30 Mb, de tweede 130 Mb, alles weer terug gezet van

M IMi^p m mmmm 'mm^m&'^m^Wm' gi^

beurt er als we die le partitie vol gaan schrijven met

allerlei bagger. Resultaat: alles voldoet naar wens.

Wsmm mm€m ii fmMt vol gaan Hite.
Daar hebben we nog 40 Mb op vrij, dus we zitten

nog dik onder die 1024 cilinders die Fdisk me meld-

d^. Dus even^ fsm ^^m^-
ries van de eerste partitie over

zetten nar de tweede partitie en

dan steeds even tussendoor kij-

ken of de eerste partitie nog zin-

nige informatie vertoonde. Op
een gegeven ogenblik, ja hoor,

de eerste partitie vernield. Con-

clusie: Op het moment dat het

systeem die 1025ste cilinder wil

gaan schrijven, zegt het BIOS,

nee nee dat is cilinder 0, hoppa

eefste fartttte wordt ovirsi^]:^-

vm.

En dat is me dus al drie keer gebeurd. Alleen kom je

daar niet op totdat iemand opeens een helder ogen-

blik heeft en je op die gedachte brengt. Gelukkig

draait alles nu weer perfect. De oplossing? Heel

li^peiilgenUjk. Met Speedstor heb ik nu 3 paftittis

aangemaakt. De eerste is 15 Mb groot. Daar staat

dan het complete BBS op (plaatjes en de eigenlijke

programmatuuf). De fweede psor^tie heb ik bij cilin-

der 1000 laten stoppen. Daar staan alle files op die

op het BBS te downloaden zijn. De derde partitie

loopt dus van 1001 Ifili il24 cn heb ik een SStor par-

titie gemaakt. Wat er nu gebeurde dat er tijdens het

opstarten van een driver geladen wordt die het on-

derhotli!ill«l#^ pU-titie voor zijn rekening neemt.

Op het moment staan alle berichten op deze partitie

en het gaat al een maand goed. (Al herhaaldelijk

dingen gepr^eerd om de schijf vol te laten lop^
maar er gebeurt, gelukkig, niets meer). Dus dat was

behoorlijk frusterend die hele geschiedenis. Maar ja,

het heeft toch ook weer een ervaring opgeleverd!!!
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— _MINIX Gebruikersgroep Nederland

MINIX, NLMUG en de KIM Gebruikerielub Ntderlanti

Al le^^d in de laatste pm^ mmmmm m&i de
Kenner komen we toch steeds vaker de namen "MI-
NIX" en "NLMUG" c.q. "MINIX
Gebruikersgroep" tegen. Ook is al een paaflmr de
naam "Fred van Kempen" tegen, en dat zou dan een
of andere MINIX-goeroe zijn. Het lijkt daarom een
goed idee om eens toe te licht^ wat de aanwezig-

heid van 4emtmmmmM blad voor e^ biidoeii^
heeft...

MINK?
Om maar te beginnen met MINIX: dat is een (be-

trekkelijk nieuw) besturingssysteem voor heden-
dai^se ndii^i^^i^t^ (dus ook uw PC!). Het lijkt

erg veel op het aloude UNIX besturingssysteem, dat

vooral erg prettig draait op de wat grotere systemen.

Een bepaalde tni^toMm dmi door meer dan een
persoon tegelijk gebruikt worden, en elke gebruiker

op zich kan weer meer dan een programma tegelijk

kten draateii. Dit noemeii we, zoals D ook al ia de
uitleg van Joost Voorhaar heeft kunnen veraemeii,

multi-user respectievelijk multi-tasking.

Nu zullen er weinig mensen zijn die thuis (nog?) een

p^te mmMno als een VAX of een forse PDP-11
Itebl^^ ^ms^ waarop zij dit, volgens sommigen,
zooooo geweldigeUNIX kunnen draaien...

Daarom is voor velen het MINIX-systeem een een-

voudige miAt lb kunnen ^mmm van de
UNIX-omgeving. Het draait op een (betrekkelijk)

eenvoudige machine als PC/XT/AT of Atari-ST, en
kan dan heel aard^e dingen doen. Dit is een van de
redenen waarom de KIM Gebruikersclub heeft be-

sloten om ook eens wat te gaan experimenteren met
MINIX.

We hebben al kunnen lezen, wat de plannen met be-

trekking tot MINIX zijn: wat cursussen, wellicht een
zelf-ontwikkeld MINIX systeem, en er zijn contac-

ten gelegd met de MINIX Gebruikersgroep Neder-
land. Dit laatste brengt me op het volgende punt....

NLMUG?
De MINIX Gebruikersgroep Nederland (afgekort

NLMUG) is een vereniging voor van MINIX-ge-
bruikers in Nederland, die zich ten doel heeft ge-

steld het gebruik en begrip van het MINIX-systeem
te bevorderen. Oorspronkelijk ontstaan uit een
groep mensen rond een bulletin board voor MINIX
(het toenmalige "MINIXUG-ONLINE"), is deze

fliieniging nu een internationaal erkende organisatie

&p het van MINIX-support en -cwit^wkkeling.

Mede ill §^i^l§fmm^SsmImmk Mft ife^M^ifms^
tact opgenomen met ons, om eens te horen wat MI-
NIX kon. Dit contact is inmiddels uitgegroeid tot

een samenwerkingsverband tussen de beide vereni-

gingen, met als (helaas, weer een fanaatje erbij) ge-

volg dat U onze bijdragen kunt vinden in dit blad. Er
kte^ii^^iMeg geweest#v^ lA ni^
samen organiseren van bijeenkomsten, cursussen en
dergelijke, omdat het een grote verspilling van tijd

en moeite zou zijn om dat sooltJitei iMUIend
binnen de eigen sfeer te houden.,.

DIT BLAD

In dit blad zal nil ock de NLMUG haar^e ^ven
op de hedendaagse techniek, en dan vooral op het

*NIX (dit staat overigens voor "alle soorten en ma-
ten van UNIX en UNIX-aditige systemen^) &mk.
Er zullen, naast de wat algemenere zaken, ook de-

tails van het MINIX-systeem worden besproken, bij-

voorbeeld "hoe schrijft men een dei^ ^Viir Vadt
MINIX". Daar er ook vanuit de KGN en haar leden

veel belangstelling is voor ons netwerk (MUGNET
genaamd) zal ook aandadilwmSm^it^ mm het
"hoe en waarom van een netwerk", met natuurlijk

speciale aandacht voor MUGNET en haar koppe-
ling m^ het **The Ultunat^' bulletin board vm de
KGN.
Met een vriendelijke groet,

Fred 'Tlie Rebel' van Kempen
MINIX User Group Hollmd (NLMUG)

Enkele aanvulUng^ van de rediM^lie

Het komt op een aantal lezers misschien wat vreemd
over opeens infonnatie van en over de NLMUG in

de Keimer te vinden. Dit is, zoals Fred terecht

opmerkt^ e^ gevolg van een wat nauwere tani@n«

werking tussen de KGN en NLMUG. Deze samen-
mtMng is op de ledenvergadermg in Krommenie in

januari 1991 aan de daar aanwezige leden mm^^
legd en goedgekf]ya:4

Oeie samenwerking bestaat uit de volpi^e pMenf
— De NLMUG wordt in de gelegenheid gesteld

maxunaal 4 pagina's van de fi? Kenner te vullen.

I3t fete€)di^6 i^rant^oordeUjldidd1^ ecli-

ter bij de redactiesecretaris van de KGN.
- Op de normale clubbijeenkomsten (niet de le-

denverp^Mngen) hebben leden van de
NLMUG tegen de normale condities voor leden

(fl. 10,~) toegang. Dit geldt uiteraard niet voor

Idta^pMliiii^n die uitsluitend toegankelijk

#1 voorledm van deKCxK
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— Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen ons

Bulletin Board The Ultimate en het BBS van de

NLMUG waardoor MINIX-ini^maltem Tkt
Ultimate toegankelijk is.

— De leden van de KGN hebben toegang tot de

normale bijeenkomsten van NLMUG tegen de

cmdities die ook voor leden wm NLMUG gel-

den.

— Via Fred van Kempen kunnen leden van de

NLMUG een abonnement, zonder lidmaat-

schap op de//P Kenner nemen. De opbrengsten

uit deze abonnementen zullen o.a. gebruikt wor-

den voor een uitbreiding van de juF Kenner met

4 pagina's zodat de bijdragen van de NLMUG

niet ten koste gaan van de bijdragen van eigen

leden. Uiteraard heeft dit tot gevolg dat de fi-

itaitciele clubinformatie (jaarverslag, begroting)

niet meer in het blad afgedrukt wcwrdt doi^ als

los blad wordt bijgevoegd.

— Onderzocht WQiAM het mogelijk en wenselijk

is enkele andere gezamelijke activiteiten (extra

gezamelijke bijeenkomsten) te organiseren.

De samei^i^toiiii^NLMUG en KGNm wmsr
lopig voor een periode van maximaal twee jaar waar-

na bekeken wordt of en zo ja hoe, de samenwerkiiig

Gen van Opbroek

Telefoon 053-303902 en 053-328506

053-303902: V21, V22, V22bis, 9600/HST & V42bis

053-328506: V21^ Y22, V22bis & V23 (aUee» vo^rKSiN-teden)
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"Vernieuwd'V nu met originele handbedieningi

Vbrige me^m^Mi^&mimm^mAMli iiim eeii

nieuwe strijkbout gekocht had. Eentje met een com-

puter erin volgens de verkoper. Inderdaad, als je het

ding i&fmmAm^^mi&miM&^^Si^^^mtmm^
in. Een automatische thermostaat die niet werkt met
een stukje bi-metaal maar met een warmtegevoelig

stukje mic^^idte^N^ite W§ lap iefiii ismit^mp&n

vonden het nodig er ook nog even een microcontrol-

ler in te zetten waarmee het mogelijk is de tempera-

imm mm tmt ding tot op ism ^md
nauwkeurig in te stellen. Een LCD schermpje heeft

de aloude draaiknop met symbooltjes of teksten

vmt-^'^m^nm^mmmm^ en
met behulp van een tweetal tiptoetsen stel je de ge-

wenste temperatuur in. Er zit een boekje bij waar

ses gestreken moeten v/orden. Ze zijn alleen verge-

ten er een cursus "Taiwanees voor beginners" bij te

De nieuwe £ojE)4processor van de buren is ook al

ymmm ^mn een *'computer". Het ding heeft een

aantal standen waarmee je op kunt gplitt of er ge-

raspt, gesneden of gepureerd moet gaan worden. De
trotse eigenaar geeft bij ieder bezoek een overweldi-

gende demonstratie die duidelijk aantoont dat het

apparaat eigenlijk alleenmm^ heel erg goed is in het

pureren van tomaten.

Ii hetwm^%Mpn^ m&mm mskf&^i^Smg op
huishoudelijke apparaten geworden? KEMA test te-

genwoordig huishoudelijke apparaten met behulp

ym ite iifk^mmi^t. Je kunt gsm appm^ l^aim-

ken of er staat wel "nu computergestuurd" of "auto-

matisch" in de advertentie. Koffiezetapparaten,

apparaten... "automatisch", "vrij programmeer-

baar"! Zelf de stofzuiger ontkomt niet aan de

dacht dat je hoogpolig tapijt beter niet in de 3000

Watt stand kunt bewerken.,.

Het effect van deze drift tot modernisering laat zich

raden: mijn scheerapparaat deed het vanochtend

opeens niet meer. "Syntax error", stond er in het

LCD-schermpje. De koffiemachine is inmiddels half

uitgefikt ("Overflow error in 35") en de thee is niet

meer te drinken ("NMI - Parity error at $1A13,

<I>gnore or < Reboot?") Nee, ik heb di oude
strijkbout van mijn oma maar weer eens opgesnord.

Wel even op het gasfornuis warmstoken voor je kunt

gaan strijke% mmi nu is het tenminste mijn eig^
schuld (kit er een gat in mijn smokingblouse lit..,

Dn ScepsiSt mmmiig anti^e-hmdslaar

Ik hebmimmmm deK(Mm ml

Lid worden van de KGN Meer informatie over de KGN

Naam : ,

Adres : .

Postcode en Woonplaats
:

Datum : ^ , Handtekening :

im tapi u ^levuld opsturen aat mmmkalt van: KIM Gebruiker&club Hederfond

Postbus 99650

J.OOONA Amsterdam
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180960: intel's jongste heeft een beetje RISC en veel MIPS

morgen

Ontwikkelingen gaan zo snel met meer - een nieuwe

ismm^^^&smtm&m ^eMt^k^vfcm^Mm over ge-

vestigde technologic hebben om een kans te maken.

De i80960 lijkt de intel chip voor de jaren negentig,

ofiMMItog mmn begoa begin jaren tachtig. Intel

nam toen twee strategische beslissingen. Intel be-

sloot, ondanks het succes van de 80x86 famiUe, een

^Ai^w^mm^ If tot mcompatibele, microprdces-

sorarchitectuur te ontwikkelen. Je kunt tenslotte niet

op oude successen blijven teren, je wilt niet eeuwig

S^t het vcAtsim ac^tervolgd worden. totd beatot
verschillende 32-bit microprocessors tegelijker-

tijd te ontwikkelen, de 80386 en de nieuwe architec-

tuur,de 180960.

De architectuur

De i960 is geen gewone 32-bitter, een aantal eigen-

sehappen msken hem bijzonder. Hii is onti^or^

pen voor parallellisme. De
architectuur is RISC-achtig om-
dit ©Eie; mmmg& de ^ffefeeie

duur en lengte van instructies

minder multi-processing potenti-

ed biedt. Be PlS9 % dntworpen
als eerste van een product-lijn die

lang software-compatibel zal blij-

^m, Bt i960 fcent meerdere ar-

cMlesCtuur-niveau's, de FPU is

gjiUi^eerd deel van de archi-

temm m iei CFU kent twee fai-

structiebronnen: het "eigen"

pro^amma en boodschappen

van aiidbre dPtfs. De i960 is

geen papieren product, maar was
bij aankondi^ing al twee jaar

fatioiieel. ©e chip ka» op dit miaieat laMMm^ in

samples, maar ookkpcoduclie^kwa^ ge-

leverd worden.

De 180960 i^^cU^^igrHm mm redht een architec-

tuur. De i80960 kent drie niveaus, de 180960 Core

Architecture, de 180960 Numerics Architecture en

de 180960 Protected Architecture. ledere architec-

tuur is een superset van de voorgaande. Ze bestaan

bekend als de 180960 CA, NA en PA. De eerste ge-

serie implementeert alle drie de architecturen:

— De 180960 KA is de eerste implementatie van de

CiHff A^siite^tfire. Die lijkt een vrij normale

RISC machine. Dit architectuur-niveau defini-

eert een register-georienteerde instructie-set,

een repster-model en mechanismen voor diver-

se zaken als intemipts en fatdts.

Je kunt tensl^t

op oude successen

bl^yen teren, je wilt

niet eeuwig door het

verleden achtervolgd

worden*

Numerics Architecture. Deze is een extensie

van de Core Architecture. De 180960 KB biedt

de floati^^^^ i^p^ j& 4^IMOKA ge-

heel mist. De floating-point faciliteiten integre-

ren naadloos met de rest van de architectuur.

- De ifl^el M80960MC tapl^Bi^^Flmmg^me^
flinke scheppen boven op. De Protected Archi-

tecture ondersteunt virtueel geheugen (met me-
nu^ ymii^^ifi m paging) en task- en
process-management. De PA biedt secundaire

extensies, zoals instructies voor string-proces-

&iibi^r opvidlend, met
is de multiple-processor support.

— Er is een vierde architectuur niveau, de eXten-

gebruik door M^wMMmM^^ aiet be-

kend.

Voor- en nadelen

Q&mafilMgil deze multi-level architectuur laten

zich raden. Intel's klanten hoeven

zo lb 'betiAsii:mmmmt dan
w.x.:vx.:.:.:.x<:<.xwv^^

nodig hebbcu. Omdat ieder

hoger niveau een superset van

tm^mm er oB§m^hh^mm-
voudig compilers voor alle archi-

tectuurniveaus te maken. De

randeert een breed toepassings-

terrein. Dat kUnkt ongelofeUjker

dan het is - omwille van de flexi-

biliteit zijn niet alle details van de

verschillende niveaus hetzelfde

en kunnen soii^igen zelfe wijzi-

gen. De architectuur defmieert

dergelijke aspecten duideUjk. In-

td had voorwrschillende architecturen in plaiat^ mtt

verschillende niveaus kunnen kiezen. Die zouden

dan onderUng incompatibel zijn geweest en afzon-

l^tlliMhodb weisen. Programmenrs zou-

den verschillende instructiesets moeten leren. Intel's

huidige keus biedt de mogeUjkheid 180960KA appU-

cato &p een S0960 MC te runnen: om een wasma-
chine-programma op een workstation te testen

bijvoorbeeld.

Intel's keuze heeft natiwl^ ook nadelen. Versdii*
lende architectuurniveaus naadloos integreren door

niveau B op niveau A te bouwen gaat niet zomaar.

De dmiakm^lmmmmm als 66n geheel, een enkel mo-
dulair ontwerp, ontworpen worden. Voor ieder ni-

veau bestaat een afzonderlijke specificatie, maar de

Ii^ere niveaus dragen onmiskenbaar sporen van de

hogere niveaus. Er zijn "magische getallen", bits die

1 of nul moeten zijn, zonder dat ze enige functie ver-
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Algemeen

vullen. De verschillende niveaus kennen verschillen-

i^teimfi^^ feciliteilen. Veel dtngen

zijn van laagste tot hoogste niveau hetzelfde, een

groepje zaken kan van niveau tot niveau verschillen.

Zo vdorfcwaM iiitel ^erstandige beperkingen en
kan ze nu al waarschuwen waar in de toekomst even-

tueel veranderingen die in de implementatie kunnen
gaan

]

Getallen

De intel i80960 is een 32-bit$ mia-opjrocessor. Er^jn
WmlBMBi too^ Ete «g *«Bfe

li^sie moet spoedig op de markt zijn en intel zou

finiiig dit jaar nog een 100 MHz (!) versie produce-

t€^^ li)e '«09gB meer dan 200 instructies niet

bepaald een RISC, het ontwerp is wel erg "RISCy".

Veel instructies worden in 66n clockcyclus uitge-

voerd - 100 MHz feet^nt ties e^li peak-performan-

ce van niet veel minder dan 100 MIPS! De beestjes

kosten een paar honderd dollar per stuk - de KA en
KB tenmingte. De KA en KB voldoen aaii emm^-
ciele eisen. De MC voldoet aan

militaire eisen (MIL-STD-883) m^m^

Een probleem met RISC-achtige

architecturen is dat de MlPS-ra-

ting zo weinig zegt. De 20 MHz
versies van de 180960 zijn goed
voor ongeveer 7.5 "standard

MIPS" (VAX-11/780, een klassie-

ke CISC). Dezelfde chips zijn

goed voor 14,9 miljoen 32-bits

Dhrystones, 4,2 miljoen 32-bits

Whetstones of 4,0 miljoen 64-bits

Whetstones per seconde. Het
prestatie-verlies bij hogere preciis k opvallend ge-

Architectttur mm^Mit

De %0i66 is l^e^endian' architectuur. Bit 0 is

het minst significante bit (LSB), bit 31 is het meest

significante bit (MSB). Het minst significante byte

van een variabele heeft het laagste adres. De belang-

rijkste reden voor deze keuze is data-type consisten-

tie met de intel 80x86 architectuur. Ter
verduidelijking: Motorola's ^0x0 familie is een 'big-

endian' architectuur. De VAX-11 serie k liWe^n-
dian, de IBM S/370 lijn is big-endian.

De i80960 architectuur verwacht operanden op hun
natuurlijke boundaries, eist dus alignment. Dat geldt

voor zowel de Core als de Numerics Architecture.

De Protected Architecture vindt alles b^. Voor
sonmiige applicaties is die flexibiliteit gewenst, maar
portabiliteit eist dat je, wanneer het maar kan, toch

De 66 MHz versie

moet spoedig op de

markt zijn en intel

zou graag dit jaar

nog een 100 MHz (!)

versk prodnceren.

Bits 0-2 van het Arithmetic Control (AC) register

be^Srtiift ^ conditiecodes (ccode). De conditieco-

des worden in drie bits gerepresenteerd om ze nit^

te hoeven coderen en decoderen. Bit 2 betekent less

tiian, bit 1 betekent equal of true en bit 0 betekent

Alle instructies zijn e6n woord lang en moeten alig-

w^i^. firi^^0plQ^iwiiii»^^ Al^Mme-
ties hebben een 8-bit opcode. De meeste instructies

hebben het z^. REG formaat. Het REG formaat

i80960 architectuur gaat bewust kwistig met de op-

codespace om. Weinig formaten in veel bits stoppen

f fiiiiiSlpl #^%^iddigde decoding-tiiiie'. 1%
instructieset ondersteunt het gebruik van literals 0-

31 expliciet en de load-address (LDA) instructie kan
worden inlMiiMir^ii^^

Voor COBR en CTRL, de twee branch formaten,

specificeert de architectuur een "branch prediction

bit". Het bp-bit kan worden ge-

bruikt voor "static branch predic-

tion". Dit vertelt de processor of

1^ branch te verwachten is - in

geval van een loop weet een com-

piler zoiets van te voren, en daar

moet je gebruik van maken. In

principe kan de processor dit (in

combinatie met pipelining) ge-

bruiken om de gemiddelde

branch time te verbeteren. De
eerste-generatie chips gebruiken

het bit niet m^im^'H^m^
bier biedt geen support voor

setten ervan.

De i80960 architectuur staat de pro«P|SSir

structies in afwijkende volgorde of tegelijk uit te voc-

tm. Instructie i en i+i Isianh gelijktijdig of in

omgekeerde volgorde uitgevoerd worden wanneer:

1) de resultaten van i en i + 1 onafhankelijk zijn

2) instructie i + 1 de input-waarden van i niet

verandert

3) de inputwaarden van 14- 1 niet a&angen
de output van i

4) tracing ge-disabled is

De architectuur defbieeii bi^i^iie "^foi^

precise": de processor zal het adres van de schuldige

instructie juist rapporteren, maar de architectuur

garandeert mm dat opvi^ende kihniife lii^ ifn
uitgevoerd.

Vier registers, iO-r2 en gl5, dienen speciale doeten
en zijn daarom niet beschikbi^ ll^ijif i

bruik. De stack groeit omhoQg,
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iDstructies

De 180960 heeft een RISC-achtige instructie-set.

Alle instructies zijn 32 bits lang en vereisen wmd-^

boundary alignment. De instructieset is register-geo-

rienteerd. Bijna alle instructies zijn

tegffiter-to-register instructies. Alleen m kilid-*, ito-

re- en branch-instructies komen geheugen operan-

den voor. De meeste instructies zijn 3-register

Im^l^c^ai^ maar de register-to-register move, load-

em Store-instructies kunnen vier registers tegelijk

mn. De chip ondersteunt alle logische operaties,

idet slechts de gebruikelijke subset. De meeste in-

structies decoderen in een clockcyclus en worden in

slechts 6en clockcyclus uitgevoerd. Dankzij pipeli-

ning is de "peak rate" van een 25 MHz ptommm
bijna 25 MIPS. De instructies zijn z6 ontworpen dat

meerdere instructies tegelijk uitgevoerd kunnen

worden. De nog maar net gciiQ^oduceerde 33 MMs^
i96Q teift ©c^jieak ]^^^^mmmm 116 MPS,**

De i960 heeft een spedale shift-right

instructie, voor het delen door

machten van twee, die 66k voor ne-

gatieve getallen juiste resultaten le*

vert. De chips bieden ook erg veel

bit-georienteerde instructies. Alle

niveaus, behalve de Core Architec-

ture, bieden een uitgebreide set floa-

ting-point instructies en de

Protected Architecture biedt onder

aicto s^ic^^imtrttcties.

Redden en

terughalen van

registers is voor

de i80960 geen

regel, maar
uitzondering.

De i960 heeft een microcode ROM,
mam de meeste instructies worden
direct door de hardware uitgevoerd. De microcode

is nodig voor complexe functies en instructies, zoals

pro^e^liHQianagement support, inter-communication

messages, afliandeling van floating-point special

cases (zo heeft de FPU een aantal veel benodigde

constanten in MOM), favk giiieratioiiy iiiitiali&atie

en de CPU self-test.

De microcode ROM is 3072 42-bits woorden groot.

Het instructie-formaat is een siypgi^t van dat van de

Core Architecture. De microcode heeft beschikking

over eigen, extra registers, waar gewone code niet bij

kan.

Pipeline

De i960 heeft een vijf-traps pipeline die er ruwweg

— fetch instruction i + 3

^ decode instruction i + 2

— execute instruction i

— write results instruction i-

1

In li# ^gyail pipelm

per clockcyclus. De nieuwste i960 haalt twee instruc-

ties per clockcyclus. Conflicten tussen de laatste

twee stappen vajn de pipeline worden door een spe-

daid (Amrwot 6nfmxcpm drcuit opgelost. De con-

flicten ontstaan vanzelf. Zo kan bijvoorbeeld per

cyclus maar 66n register gelezen en 6en register ge*

schreven worden. Wil een proces er twee lezen, dan

kost dat twee cycU.

De i960 instructie-cache is 512 bytes. De cache is

em direi^-]iiap|)ed leilii^ii^ l6-byle line size.

Registers

leder i80960 programma kan op ieder moment over

32 32-bits registers beschikken. 16 van deze registers

zijn globale registers, g0-gl5. De andere 16 zijn de

lokale registers, r0-rl5. De Numerics Architecture

voegt daar 4 80-bits FP registers aan toe. De lokale

registers zijn lokaal voor procedures; hun waarde

wordt beinvloed door call- en return-instructies.

Globale registers trekken zich daar niets van aan.

De i80960 heeft veel meer dan 32 registers - hoeveel

is implementatie-afhankelijk. De 16 globale registers

zijn gewone registers. De 16 lokale

registers zijn een vormen een klein

venster op de uitgebreide verzame-

ling overige registers. Bij een call-

instructie wordt dit window

opgeschoven - en voila, 16 nieuwe

lokale registers die naar hartelust

gebruikt kunnen worden. Een re-

turn-instructie schuift het venster

weer terug - en voila, rO - rl5 bevat-

ten hun oude waarden weer. Dit al-

les gaat zeer snel - totdat de

registers op zijn. In dat geval wordt

een andere set registers vrijgemaakt

voor hergebruik door de registerwaarden te redden

in een stack frame. Aangezien de meeste program-

ma's oscilleren tussen 2 en 4 procedure niveaus zal

dit zelden nodig zijn. Redden en terughalen van re-

gisters is voor de 180960 geen regel, maar uitzonde-

ring.

Je kunt de lokale registers als een logisch deel van

het stackframe zien. De meeste procedures kunnen

al hun lokale variabelen in die registers alloceren.

Dat is leuk, maar het maakt een echt stack frame

nog niet overbodig - je moet je "linkage infoWca-

tion" nog altijd ergens kwijt. Het adres van het voor-

gaande "stack frame", de oude stack-pointer en de

oude instrui^e-pointer worden bewaard in respec-

tievelijk registers rO en r2 van de nieuwe registerset

en rl van de voorgaande registerset. Tenzij alle re-

return-instructies geen geheugenoperaties uit te voe-

ren. Het relatief grote aantal renters staat toe para-

Mbt^fe# §&ot ge^^. Mel's compilers

gebruiken waar mogelijk register-parameter passing

en gebruiken de stack alleen wanneer het aantal pa-

rameters dat iioodzakdt)k inaakt.
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De verdwenen addresseermodes

De i80960 architectuur kan een branch en een

aiitfimetische instructie tegelijk uitvoeren. Echt
drukwekkend klinkt dat niet. De PDP-11 kende
reeds de SOB, Substract One and Branch. En die

machiite is de bron van de populariteit die auto-in-

oroneiit mode bij C-ptOffwmmim gemc^>

De^lKNSO kdnt auto-increment mode niet eens - de

Protected Mode string instructies zijn geen sier,

maar IMttere noodzaak. Auto-increment mode im-

pleiU^teren op een processor die virtueel geheugen
ondersteunt is nogal gecompliceerd en zijeffecten

zijn vervelend als je meerdere instructies tegelijk wilt

uitvoeren. Wat de i80960 kan is best bijzonder: de

i80960 kan een willekeurige branch instructie gelijk

met een willekeurige arithmeti^che instructie uitvoe-

ren.

Ook de "memory deferred"

mode (ook wel "memory indi- muMmA
rect" genoemd) ontbreekt. Als

eerste omdat het zelden worden

gebruikt. Ten tweede omdat het

instructie decoding aanzienlijk

iito^Uyker gemaakt zou hebben.

Ten derde is het langzaam om-
dat de load/store instructie twee

memory-accessen meet uitvoe-

ren. Zdlf twee load instructies

uitvoeren is sneller - met name
omdat je er een derde in^iHtfl

tussen kan proppea.

floaliiicpaiiirik

De floating point unit is geen coprocessor, maar een

integraal onderdeel van de architectuur. Dat is niet

aBeifi foedkop^, het levcat odk era kleine snel-

heidswinst op. De FPU architectuur voldoet aan de

ANSI/IEEE 754 standaard. De FPU gaat verder dan
die standaard miiimaM^eist. De 180960 bevat vrij-

wel alle in de standaard gesuggereerde extensies en

biedt ook transcendentale functies. De FPU kent

drie data typen; 32-bits, 64^bits im 80-bits. De FPU
heeft vier 80-bits registers en kan gebruik maken van

alle 32 32-bits registers - dat zou een ordinaire co-

processor niet kunn^.

De Numerics Architecture definieert vier additione-

le data typen: real, long real, extended real, en deci-

mal digit. Het gebruik van het woord '^H^F k d^
betekenis van "float" is verwerpelijk, maar we zullen

ermee moeten leven. De ontwerpers excuseren zich

door te wijzen naar FORTRAN en MM^l^mmm
hetzelfde gebeurt j^et als in Pascal^

De NA support wel veel extensies, maar ondersteunt

de IEEE floating-point standaard zelf niet volledig.

De 180960 hardware implementatie is erg complect,

maar niet echt volledig. Belangrijke afwezigen zijn

operaties voor het converteren van en naar decimale

fematen. Die moeten in soflbemre gemaaMiiWiiik

De extended real support is volledig. De processor

kent de (IEEE) bijzondere waarden oo, minus oo,

NaN (Not a Number), H-0 en -0. De wortel uit -0 is -

0. De wortel uit -1 is NaN. De 960 support "denorm-
ate*" niet (dat eist namelijk complexere hardware),

maar genereert een fault, die naar believen afgehan-

deld kan worden - simulatie van denormal-support

behoort dus tot de mogelijkheden.

De Numerics Architecture definieert natuurlijk

meer AC flags dan de Core Ar-

chitecture. In de eerste imple-

x^xd^^ mentaties van de NA is het da-

tapad naar de FP ALU 32 bits

wijd. Gebruik van de remainder

instructie is niet aan te bevelen:

de processor berekent resten

door herhaald aftrekken. De
rest zelf is een getal tussen 0 en

A, zoals je meestal wil, niet tus-

sen -A/2 enA^ ^WfiE
standaard specificeert. De pro-

cessor biedt status info voor

ev^Ktynile mmm^m (eorre^
van de standaard lijkt meer op

z'n plaats). De architectuur eist dat alle FP functies

monoteon zijn (dus bijvoorbeeld ta^^^-ae^ h^^^^^
voor e > 0 en klein en alle x ). Dit eiste zowel "ge-

woon" testen als mathematische analyse van de
hardwire m mic^oeodi ^ ea #e i|»iii|p'
voerd,

"fbtneel geheugen

Wm fceett ism# %le virtuele adresruunte.

Deze is via two-level page tables verdeeld in 4096-

byte pages. De processor beschikt over een Transla-

tion-Lookaside-Buffer (TLB). De processor

ondersteunt twee privilege niveaus, user mode en su-

pervisor mode. ledere page-table entry heeft "acces-

sed^ en ^iili^^^ vo^ f^nii doer p^
replacement algoritmen. De architectuur definieert

ook een "cacheable" flag, die aangeeft of een page al

den,

Intemipts

De ariMl^tlW ktnt verscMflende mterrupts ver-

schillende prioriteiten toe en onthoudt "hangende'*

interrupts. De CPU kan aan bijvoorbeeld een 8259

interrupt controller gidk^ld worden, maar heeft

De PDP-11 kende

reeds de SOB. En die

machine is de bron

van de populariteit die

auto-increment mode
geniet.
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ook een bescheiden interrupt controller ingebouwd.

De i80960 faults en interrupts worden op vergelijk-

bare wijze afgehandeld. Faults mogen "imprecies^

zijn, zodat instructies tegelijkertijd of zelfs in afwij*

kende volgorde uitgcvoerd kunnen worden.

De architectuur definieert 256 interrupts, verdeeld

over 32 prioriteitniveaus van ieder 8 interrupts. De
laagste 8 (prioriteit 0) worden niet gebruikt. De in-

terrupttabel kent twee vectoren, 6en 32-bits "pen-

ding priorities^-vector en 66n 256-bits "pending

intemipts''-vector. De architectuur staat toe dat

meerdere processoren een interrupttafeel delen m
gezamelijk de interrupts afhandelen.

De processor heeft vier interruptpinnen. De beteke-

nis daarvan staat niet vast. Het interrupt control re-

gister bepaalt welke vector aan welke pin hangt.

Process management

Een proces, ook wel task genoemd, wordt voorge-

steld door een process control block. Het PCB defi?-

nieert een virtuele adresruimte, de prioriteit m
bevat een register save area.

De 180960 ondersteunt twee methoden wm l^omm
switching, manual en automatic. Manual m io^ m&
operating system, automatic is door de i809iQ h^d-
ware. De CPU biedt daarnaast message-based ei|

semaphore-based interprocess communication in*

De Inter-Agent Conununication (lAC) faciliteiten

2^ mdmd^mm ite Oi^t JmMi^emte. vervul-

len een functie vergelijkbaar met instructies. Een
proces op 66n processor kan een boodschap naar

em andere priK^^iar siof^ ¥^ ig^M^ i^ii

gedeelte van de fysieke adresruimte gereserveerd.

De Protected Architecture definieert een Process

CiMitrei een proees be-

staat uit drie gebieden (regions). Alleen nul tot en

met twee zijn priv6. Alle processen hebben toegang

tot geb^ % tog imk e^ Irii^Mcm-Look-
aside Buffer, die normaal gesproken bij een process-

switch gewist wordt - maar niet voor regio 3.

Adresvertaling kan uitgeschakeld worden, en dan is

er 2 32 bytes fysiek geheugen. Een regio kan in nul,

een of twee page table niveaus naar een page ge-

mapped worden. De PA kei^ liii- en receivi^li^

structies.

Tracing
,
debugging en Multi-processing

De i9iid0 i»iiiisteuiit tm^mgm debug^gm tra-

ce-control registers en twee instruction breakpoint

registers (handig voor het debuggen van EPROMs).
Wmmmm%mt de i8(®60 nog wat "proprietary" de-

bug support voor gdircdk m in-drcuit emulatoren

(ICEs).

De i960 biedt multi-processing support, Veel dhir*

Wm is vrij mull^proc^mg architectuur-onafiiai^e-

lijk, maar de ondersteuning is enigszins gericht op
"tightly coupled, shared-memory" multi-processing

systems, waarin processen van processor naar pro-

cessor kunnen migreren. De processor ondersteunt

twintig verschillende inter-processor boodschappen.

In de 180960 algoritmen (o.a. de dispatching logic) is

r^enii^ ^eboud^Hi met eventueel gpbruik in multi-

De i960 heeft een 32-bits gemultiplexte externe bus

met burst mode mogeUjkheid. De bus timing specifi-

caties zijn strak, en dat is gunstig voor systeemont-

werpers. Het is ongunstig voor intel, die nu meer
chips moet afkeuren. De i960 accepteert een vrij

slordige klok. Dat is met name prettig voor ontwer-

pers van multi-processor systemen. De meeste 9^
systemen zuUen zero-wait-state systemen zijn.

Conclusie ;

De i960 is heeft krachtige architectuur, waar heel

aardige machines omheen gebouwd kunnen worden.

m^^mmmmi^i^mmsMim zelfs. Intel p^Ma-
neert de chips als embedded processors, maar in

een personal hypercube zou het zeker niet misstaan.

TamuraJones
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integer .8,16,32,64 . .

ordinal .8,16,32,64 . .

triple-word ..... 96 .

quad-word 128

bit 1

bit-field 1,2.,..31,32 . . .

byte: 8-bits, short: 16-bits, word: 32-bits, long: 64-bits

De fundamentele i80960 data typen zijn 32-bit sig-

ned en unsigned integers, in two's-complement rep-

resentatie. De Numerics Architecture definieert vier

additionele data typen:

real 32, long real 64, mmiti real 80 en

decimal digit 8
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Vereniging

Van do bestuurstalel

Het jaar is alweer een tijdje op weg en de eerste

eenkomst is alweer verleden tijd. Op die bijeen-

komst is zoals gebruikelijk de tweede algemene

ledenvergadering gehouden (de andere is de verga-

dering in november). Op die tweede ledenvergade-

ring hebben de leden de gelegenheid om het

^mmod jaarverslag aan de M&d tt ^oeim m de
penningmeester stekelige vragen te stellen over het

beheer van de centjes. De vergadering verUep vrij-

analoog aan de vergaderingen van andere jaren:

er werd weer kritisch gekeken en geluisterd, maar
uiteindelijk blijkt alles goed voor elkaar te zijn. Wat
ook ieder jaar hetzelfde is, zijn de kleine blundertjes

in het jaarverslag dat op de vergadering wordt uitge-

reikt. De penningmeester stopt die dingen er kenne-

lijk in om de opletteadiiiid Oiider de leden op pefl te

houdea...

In die numnier treft u het (uiteraard gecorrigeerde)

jaarverslag en het verslag van de ledenvergadering

aan. Op een los ingevoegd blaadje. Pat heeft te m^-
ken dat het Mad ook naar leden van de WJifO^
gaat, en die hoeven niets te weten van het interne

reilen en zeilen binnen de KGN. Dat geldt natuurUjk

Het felt dat het blad ook aan de NLMUG wordt

aangeboden was overigens ook een agendapunt van

de ledenvei^derlr^ k Km^tei^ teittiur

wilde graag van de leden horen in welke vorm de sa-

menwerking met de NLMUG gegoten moest wor-

den. Een van de besMten was, datisMJifUG voor

een nummer van de //P Kenner hetzelfde moet be-

talen als een KGN-hd, en zeer besUst niet minder.

Verder is goedgekeurd, dat KGN-leden welkom rijn

op NLMUG-bijeenkomsten en andersom, behalve

op de officiele gedeeltes zoals bestuursvergaderin-

gm. mi m ^kekm mor^n hoe de samen-
werking verder gestalte kan krijgen. De op de

vergadering aanwezige leden legden er verder de na-

diwk mpyim^ W[m de li^mm V^mm^mt
ders gezegd, dat wij als chib oils eigen ^^kM
moeten bUjven houden.

Trouwens 01^ li^%hA f^pmken: het ilmmibm
nummer was niet zoals het wezen moest. De voorzit*

ter heeft hierover de layouter aangesproken, en dem
moest met het sc^sorood op de kaiketi be-

kennen dat het een en ander veroorzaakt was door

een wellicht wat grote tijdsdruk gecombineerd met
een wat ^fp§ msmh op het eindresultaat Wat 1

enkele vergeten click op een muisbutton niet teweeg

kan brengen... De layouter heeft de voorzitter nede-

rig verb^ering M hm ^gmmitiMA f^Eeid, vergezeld

met de excuses voor de puinhoop. Afijn, we zuUen
zien of het wat wordt met die layouter.

Buiten valt de sneeuw in dikke pakken uit de bemeL
Er verschijnen sneeuwmannen en andere witte ge-

drochten. Auto's schuiven over en schuifelen langs

de nauwelijks herkenbare wegen. Alle wateren in

Nederland zijn bevroren en er wordt veel en vaak

geschaatst. Dat houdt volgens mij in, dat er binnen

gewerkt wordt aan oPitoiKioep, stamppot en andere

stevige winterkost, maar ook dat de Winchesters

weer uitbundig snorren, processors zich zwaar in het

zweet moeten werken m i^J^'^mM. mlc toetsesr

borden worden versleten, om nog maar te zwijgen

van kilometers soldeertin en onnoemelijke hoeveel-

heden elektronische onderdel^ die m de diverse

projecten verdwijnen. Kortom, er wordt weer flink

geliefhebberd. Dat is te merken: het KGN-68k pro-

ject loopt nog steeds (zie het verslag in dit nunmier),

DOS65 Ujkt echt een opvolger in de vorm van versie

3.0 te krijgen en er is zelfs een nieuwe DOS65 coor-

dinator gevonden. Er gebeurt d^ilialve beet wat bin-

nen de club.

\^je tet^^fe deblad2iqde a! weerbqna vol Zo
ook dit maal. Ik hoop dat dit nummer weer het ge-

bruikeUjke leesplezier heeft opgeleverd. Veel pr©|

bij al het gesdldeer en geprogrammeif*

De lijder van 't zootje,
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Informatie

De //P Kenner (De microprocessor Kenner) is een

mm mi fiMtoi^iM^ H^^tel.
Deze vereniging is volledig onafhankelijk, is statutair

opgericht op 22 juni 1978 en ingeschreven bij de Ka-

mer van Koopba&del ea Pabrieteti voor Mdlligui^

Noorderkwartier te Alkmaar, onder nummer
634305. Het gironummer van de vereniging is

3757649,

De doektellingen van de verenipo^ zijn sinds 1 ja-

miari 1989 ak volgt geformuleerd:

— Het vergaren en verspreiden van kennis ov^
componenten van microcomputers, de micro-

computers zelf en de bijbehorende systeemsoft-

ware.

— Het stimuleren en ondersteunen van het gebruik

van micro-computers in de meer technische toe-

passingen.

Om deze doelstellingen zo goed mogelijk in te vul-

len, wordt onder andere 5 maal per jaar de //P Ken-

ner uitgegeven. Verder worden er door het bestuur

per jaar 5 landelijke bijeenkomsten georganiseerd,

beheert het bestuur een Bulletin Board en wordt er

een softwarebibliotheek en een technisdh IlilMl

voor dediverse systemenm staml gehouden.

Deze worden gehouden op bij voorkeur de derd0

zaterdag van de maanden januari, maart, mei, Sep-

tember en november. De exacte plaats en datum
worden steeds in de fiF l^MM bekend gemaiAi il

de rubriek Uitnodi^^.

Bdfetin Board:

%or het uitwisselm wn nstjededelingen, het steUen

en beantwoorden van vragen en de verspreiding van

software wordt er door de vereniging een Bulletin

Board beschS^ii gesteld.

Het telefoOTiiiiDOTer is: 053-328506 (aUeen leden).

Software Bibiiofheek en Teclmisch Forum:

Voor het beheer van de Software Bibliotfaeek en

technischeondersteuning streeft het bestuur ernaar

zgn. systeemcoordinators te benoemen. Van tijd tot

tijd zal m de //P Kenner een overzicht gepubliceerd

worden. Dit over^cht staat ook op het Bulletin

Board.

Correspond^tie adres

Alle correspondentie betreffende verenigingi^^cii

kan gestuurd worden aan:

KIM GebruikersclubNed^land

Postbus 99650

1000NA Amsterdam

Het Bestuur:

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door

een db^^^ bestwr h&^mm^ mt mmw^f
een secretaris en msLpmadB^mm^mmm-m^
gewone leden.

Nico de Vries (voorzitter)

Mari Andriessenrade 49

2907MA Capelle a/d Ussel

Telefoon 010-4517154

Jacques H.G.M. Banser (penningmeester)

Haaksbergerstraat 199

7513 EM Enschede

Telefoon 053-324137

Jan D.J. Derksen(secretaris)

CP. Soeteliefstraat 41

1785 CC Den Helder

Tekicm 02230-35002

Gert van Opbroek (redactie//P Kenner)

Bateweg60

2481 AN Woubrugge

Telefoon 01729-8636

Mick Agterberg

Davidvosstraat 29

1063HV Amsterdam
Tel^iMi 020-1315%

Geert Stappers

Engelseweg 7

5825 BT Overloon

Telefoon 04788-1279

Ton Smits

De Meren 39

4731 WB Oudenbosch

Naast het bestuur zijn er een aantal ereleden, die

zich in het verleden bijzonder verdieimteHjk voor de

club hebben gemaakt:

SfepdeViies

Ereleden:

Wm. <feVries-vm dear Winden
Anton Miiller

Rinus Vleesch Dubois
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